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LONDYN, 30. 4. - Był y 11).!0ist~r
Eden został powOłany na ćwiczenia
wojskowe w randze maiora. Min.
Eden liczy 42 Jata.
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w rewe :acy,nym arcvdziele
grozy i oies3mowitości p.t.

Rzeszy

s

min. Becka na memorandum niemieckie

w bleiąe:gm fgl!odniu
Jutro wraca do Warszawy ambasador Rzeszy von Moltke
na1fćtPlt

ma

Vz:iś o godi. 12 i 2
2 PORANKl Ceny od

· ~-

WAFSZAWA, 30.4. Na onegdajsze zapowiedź, przemówienia, jakie też wygła nień. Jest to wynaturzanie prawdy -pisze wojny, gdyż jest rzeczą pewną; że nie bę
r. 1918 Niemcy poprosiły o za dzie wojny, .o ile Niemcy nie postanowią
wystą.piel'!ie kanclerza Niemiec, i ·którego sić ma w przszłym tygodn~u min_. Be<:k w Bęrnus.
wieszenie broni, ponieważ były pobite, po obalić pokoju. W. Brytania,.jak to niejedno
wynika, iż Rzesza zrywa jednostronnie charakterze odpowiedzi kano!. Hitlerowi.
„Intransigeant" na pierwszej stronie za ·niewat wiedziały, .te przegrały caikowicie krotni~ wykazał premier Chamberlai•n, gopakt o nieagresji z Polską, a jednocześnie
mieszcza
airt)ikuł swego r-edaktora dyplo- w-0ijnę i ponieważ chciały oszezędzić swe- towa 1est na pokój, opairty na wzajemności,
jest gotowa podjąć rokowania co do za-

·w

matycznego p. Thouvenain pt. „Polska nigdy nie odstąpi Gdańska". W artykule
tym p. Thouvenain podkreśla, że Warszawa odpowiet1zfałia całkowitym spokojem
a nawet obojętnością na deklarację kancie
rza Hitlera. Jeżeli mogłaby być 111'01wa o ja
Odpowiedź ta ma być dana także w kichś zmi·a.lnach w stasunkach umownych
przemówieniu jakie p. min. Beck ma wy- polsko- niemieckich, to tylko w tym sensie
głosić w przyszłym tygodniu w Sejmie że Polska powinnaby otrzymać dzisiaj wię
cej, niż żądała wczoraj, gwarancje Niemiec
bądź w Senacie.

warcia nowego układu wzajemnego na no
wych podstawach - jak przewidujl} w
kołach politycznych Rząd polski nie omieszka udzielić - poza zwykłą drogą
dyplomatyczną odpowiedzi kanclerzowi Hitle1owi.
.

mu terytorium zniszczenia wojennego.
Zdaniem „Temps", wypowiedzeni~ pak
tu o nieagresji z Polską jest odpowiedzią
na odmowę Polski co do przytjęda dyskusji
nad propozycjami poczynionymi przez
Niemcy.

ate nie w mniejszym stopniu, niż Nieme\'

nie zda ona swoich zobawiąza·ń swego JÓ
su. na .łaslkę i ni~łaskę p~zewagi zbrojeń nir
m1eck1eh. Brytyjska polityka pozostaje gotowa do odpowiedzenii drogą rokov.rań, do
b~ą wiarą . n~ dobrą wiarę - ale dozbrojeOCENA ANGIELSKA.
nie bryttyisk1e zostanie przeprowadzone do
LONDYN. 30 .. - Times pisze: Teraz z końca i zapewni odpowiednie środki do ho
kolei jest zerwainie umowy z 1934 r. z pro norowania w pełni zobowiąziłń brytyjskic'h.
po1ycją zawarcia nowej. Nastąpi też za.pew
OPINIA SZWEDZKA.
SZTOKHOLM 30.4. „Svenska Dagblaokazały się bowiem niewystarczającymi. ne od powiednia kampania propagandowa.
PARYŻ O NASTROJACH W POLSCE.
Wszystko to należy do arsena~u środków det" w depeszy z Warszawy donosi, że
Na łamach „Journal des Debats" redak
PARYŻ. 30.4. - Bardzo wiele miejsca
Polska nie jest zaskoczona, a dalsze roko- 1
gry
na nerwach.
tor
polityczny
tego
dziennika
p.
Bernus.
w
p oświęca prasa doniesieniom z Warszawy,
Ale nerwy Narodu polskiego są mocne. wanie nie wykluczone.
wskazując na niezłGmność stanowiska Pol artykule pt. „Groźba pod adresem Polski"
CO PISZĄ NA LITWIE.
ski. Obficie cytuje się zwłaszcza opinie poi zajmuje się przede wszystkim ustępem-mo Cały ten ogień pr~pa.gandowy nie zrobi na
KOWNO, 30. 4. (PAT) - Wczorajsza
KINO
W ostatnim okresi•
skich pism rządowych i podkreśla ich zde- wy kanclerza, twierdzącym, że Ni•emcy nas żadnego w:rażenia.
WlŚwietlaoia
,
Zdaniem
„Toimesa"
świat,
a
przede
praisa
litewska
w
swych
komentarzach
do
wspaniałomyślnie
zgO<lziły
się
w
1918
rr.
za
cydowaną nieustępliwość wobec roszczefl
ce ny
f
jaskraprzestać walki tylko ze względu na tl<), że wszystkim Hitler, stoi przed wyborem albo wczorajszej mowy Hitlera unilka
niemieckich.
zna.cznie zniłone~
PocL 12. 2. 4. 6 's. in
Wielkie zai•nteresowanie wzbudziła tez mi·aqy zaufanie do uczyni-0-nych im zapew- rozmów, albo wiecznego impasu, ailbo też wych podkreśleń czy stwierdzeń.
b
Urzędowy „Lietuvos Aidas", komentując ·mowę, pisze, że kanclerz Hitler w swym
przemówieniu pod adresem Polski zostawił
Niżej wyszczególnione banki, zrzeszone w Łódzkim Oddziale Związku 5anków w Polsce,
Najc'ekawszy polski film wspólczuny
otwartą drogę dla rokO'\vań, a wypowiedze j
"'!!·
powieści T. Dołęgi-Mostowicza
przyjmować będą zapisy na
nia paktu z 1934 roku nie można ocenić jaW r. gł; Brodo ewfcz 1 Nora Ney,
ko kroku ostatecznego. Wypowiedzenie
l:l'enita,Aadrze_jewska, "wikli1i9ka
umowy z Wielką Urytanią może zwiększyć,
SielZ1ński,
Junosza • Stępowaki 1
zdaniem pisma, napięcie między Rzeszą a
ZeJwerowic:a
Anglią. Streszczając swoje wywody, „Lietuvos Aidas" dochodzi do wniosku, że mo- • Dziś 0 poranki
g. 12 i 2
w niedzielę, 30 kwietnia ) od qodz. 9 rano do 7 wiecz. bez przerwy
wa kanclerza Hitlera „o ile nie da odprężeod
dr.
i w ś r od ę, 3 m a j a )
nia, nie zwiększy również napięcia". Kores
Sp.
Bank
Przemysłowców
t
ódzkłc1a
.
Na
pozostałe
09
Bank Dyskontowy Warszawski
ponclent berliński „Lietuvos Aidas" wskaOddział w Lodzi
Łódzki Sp. Bank Dyskontowy
seanse - od
zł.
zuje, że ostatnia mowa Hitlera anult!je cał /·
Bank Handlowy w Waruawie
Sp. Łódzki Bank Włókiennic~y
kowicie zaufanie świata do pokojowości nie ' . ._....._ _ _ _ _ _ __
Oddział w ŁQdzt
D/B Józef Hirszberg S-cy
mieckich celów. Okoliczność ta wywołuje '
Bank ZacbC')dnl Oddział w Łodzi
D/B
Najda,
B-cia
Winter
i
We'ss
obawy
- jak donosi korespondent _ że
LEKARZ DENTYSTA
Bank Związku Spółek Zarobkowych
Oddział Łódzki
D/B Hieronim Schiff Sp~dkobiercy
sytuacja ulegnie dalszemu naprężeniu .
Bank Spółek Niemieckich w Polsce
„Lietuvos Zinios" powstrzymuje się od
D / B Bracia Taub
wszel~ich kon;entarzy. W depeszy zaś z
_
_
Łódzki Bank· Depozytowy
Polslki podkresla, że zarówno w<:ioraj jak i
p O '1V r O C I I
Od obowi•zku 1ub1krgpti1 nic wolno ni~omu sle u.:hullt!
(Dalszy ciąg na str. 2-giei}.
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nastrój społeczeństwa polskiego jest
dobry i zdecydowany. Wszyscy powiadają:
o za.wa.rc~e nowego układu morskiego
nie ustąpimy, nie przyjmiemy, ,_nie oddamy.
PRASA NIEMIECKA O POLSCE.
BERLIN, 30. 4. - Podobnie, jak i pierw
szą reakcję onegdajszej prasy, również i
wczoraj w odniesieniu do Polski reakcję
prasy charakteryzował dość spokojny to11.
LONDYN, 30. 4. - W związku z wia-1 czyło powyższej wiadomOści. Rzecznicy w j jednostronnego zerwania przez Hitlera
tyj ski zamierzał udzielić Niemcom gwara.1
Jeżeli chodzi o komentarze prasy, to odomościami
zawartymi
wczoraj
w
nieklóForeign
Office
podkreślają,
że
Henderson
kładu
polskoniemiec!~iego.
Aby
nie
zach
o
cji nieagresji, to ze strony Foreig 1 Office
graniczają się one w artykułach, czy też na
rych
dzienn:kach
Jondyiiskich,
jakoby
rząd
nic
otrzymał.
żadnych
nowych
poleceń
oddziła
żadna
wątpliwość
ze
strony
Foreign
wskazują
na trudności, na jakie teg > rodza
główkć\ch, do stwierdzenia obecnego stanu
1
stosunków połsko-;niemieckich. W podobny brytyjski udzielił ambasadorowi Hcnderso- wiedzenia mrn. Ribbentropa, a ni też doma- Office podkreślono wczoraj z naciskiem, że ju rokowania• by się natknęły w zw:ązku z
sposób odnosi się prasa niemiecka również nowi instrukcji domagania się widzenia z ga.nia się jakichłkolwiek wyjaśnień. W bry- stanowisko rządu brytyjskiego wobec żą- kwestią Czechosłowacji W. Brytania nie
do W. Brytanii, natomiast ·w stosun'ku do min. Ribbentropem, celem uzyskania od nie tyjskich. kołach oficja}nych oferla Hi!le~a dań, jaląe Hitler wysuwa w stosunku do uznała okupacji Czechosłowacji przez
prezydenta Roosevelta ton jest zaczepny. go wyjagnienia niektórych punktów mowy ~vszczęcia rOkow~ń o inny układ morski nie Polski zostało w swoim czasie sformułowa Niemcy i dlatego nie może udzielić jakiejKanclerz Hitler - dowdzi „Boerse11 Hitłerz, zwłaszcza ustępu, że Hitler raclbył- Jest brana obecnie pod uwagę, zwłaszcza nc w dekłaracJach Chamberlaina i lorda kolwiek gwarancji co do aranic Niemiec,
Ztg." rzucił ja1skrawe światło na propo7y- by \\'SZCZ<)Ć nowe rokowania z W. Brytanią wobec rozum.owania, jakie wysunięte zo- Halifaxa. Rząd brytyjski pozostawia rządo w skład których wchodziłyby również Cze
cje, jakie Niemcy poczyniły Polsce. Odrzu- o nowy układ morski, oraz jakoby rząd bry stało przez Niemcy w memoriale motywują wi polskiemu całkowitą ocenę co stanowi chy.
JUTRO POSIEDZENIE RADY
cenie tej propozycji nazywa „Bocrscn Ztg." tyJsk~ byłby gotów wspólnie~ innymi ud~ii: cym krdk niemiecki wyp~wi.ed.zenia. o~ec- żywotny interes Rzeczypospolitej. Postano
he N•em.com .gw~ranc11 prZec1~ko ag~eSjt 1 neg.o układu" Rz<1d .brytyisk~, Jak oswiad- wienia wzajemnej gwarancji połsko-brytyj
MINlSTRóW.
„niezrozumiałym i zadziwia.iącym".
występuje
z
tnł.::jatywą
zorgan1zowama
taczaią
w
Foreign
Office,
uwaza
postępowaskiej
są
jasne
i
niedwuznaczne
nie
mogąLONDYN.
30.4. - ·według infonnacy)
Koresponde·nt warszaiwski niemieckiego
biura informacyjnego w depeszy oświad ki~j ~arancji w g~ie 30-tu państw, wy- nie Niemiec w te) spra1wie za pozbawione ce budzić żadnej wątpliwości ' 00 do swej z kół poinformowany<:h, w poniedziałek
.
interpretacji.
ma odbyć się posiedzenie rady ministrów,
cza, że. dzienniki polskie w sposób zupeł m1en10nych w orędziu prezydent~ Roose- podstawy legalnej.
velta,
Foreign
Office,
kategorycznie
zaprze
Ten
sam
pogląd
wyrazony
został
co
do
Co
się
tyczy
poigłosek
jakoby
rząd
bry
na
którym omawiana b(;'.dzie sytuacja mię
nie niewłaściwy usiłują przeciwstawić się
wywodom kanclerza przez to, że przecho- ~-1••~•ammmmmmmmm••••llli••••••••••••••r:nmn:zm:!i:llS'l:E:m'gammim~ I dzynarodawą 1 ja~a się wytworzyła po modzą
nad nimi z łatwością do porządku
dziennego i starają się wytłuma1czyć swym
czytelnikom, że Polska nie tylko ma rację,
lecz ponadto Niemcy winny uczynić dalsze

Foreign Office kulegorycznie demenluje pogłoski.
o gotowości "· Brrtanh 'zteien a :iarancyj o en gr iCG ł1 jł !i!f
u-1

~ '~l~llfl[lJ

ustępstwa.

„Deutsche Allg. Ztg". mówi o rozczaro 1
waniu i wściekłości które zapanować miały w Warszawie w reakcji na mowę kanclerza Hitlera. Dziennik również pisze o
„świadomym przekręcaniu fa1ktycznego sta
nu rzeczy".

llftK ~ftlf Mf~l~W[~W· l~~lKI ~j~~~~[!~:~~E[~~t~~~P~fl
ul. tien. Bron. Plerat:kieeo 13

przyjmuje codziennie do dnia 5 maja 1939 ro.ku w godzinach od 81/2 rano do 7 wieczorem be• przerwy
zaś

w

niedzielę_

OŁOSY WŁOSKIE.

RZYM, 30.4. - „Popolo di Roma" ko
mentując w artykule wstępnym mowę Hitlera pisze że jest ona gwałtowna, ale równocześnie' wyraźna. Niemcy rewindykowa
ły łub będą rewindykowały w przysztoŚci
zdaniem dziennika - terytoria bądź zamte
szkate przez Niemców, bądź terytoria, kto
re stanowiły dawniej część cesarstwa niemteckiego, bądź też te, które należały do
tego cesarstwa jako kOlonie zamorskie. W
swej mowie Hitler ponownie postawił żąda
nia i<o:onia!ne, ale powtórzył raz jeszcze. że
wojny o to nie będzie. Jeżeli chodzi o POI
skę, pismo stwierdza, ze propozycje Hitle
ra zostały odrzucone.
RZYM, 30.4. - „Messagero" w artyku
le swego warszawskiego współpracownika
zatytułowanym „Polska oświadcza, że jest
gotowa rokować". „Warszawa wyklucza
drogi eksterytorialne Erzez korytarz:• stwier
dza, że wypowiedzenie traktatu z r. 1934
nie wywołał niespodzienki w polskich kołach politY.cznych, których zdaniem mowa
Hitlera pozostawia drzwi otwarte. Dziennik donosi, ze Polska utrzyma swe zarzą
dzenia wojskowe mimo pokojowej mowy
Hitlera. Z kolei dziennik podkreśla stanow;s
k-0 polskie, odrzucające możliwość rozwią
żań eksterytorialnych i
przestrzegające
przed metodą faktów dokon;rnych.
„Popolo di Roma" w ko1espondencji z
Warszawy donos•i, że wymiana poglądew
na temat mem<xandum niemieckiego, przed
stawioneg-0 Polsce nastąpi drogą dJiploma-

•

dnia 30 k'Wietnia. i W' dniu.
w goda. od 9 raao de 7 wiecz. bez przerwy
subskrypcję n a

nad

ma.ja.
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potiigtzna

l<ontakt ł•lefoniczny z Europą
I' ółtoragodzinna rozmowa Roosevelta z

Intensywne prace w Holandii
fortyfikacją granic
kacją granic. Na drogach wzniesiono zagro
dy. Dzie~nikarzowi pokazano liiczne gwiaz

Grupa dziennikarzy w
towarzystwie oficerów zwiedziła pogranicze
Ilo!Cl'ndii celem zapoznania się ze stanem
urządzeń obronnych. Stwie.rdzo~o, że od
strony wschodniej i południowej prowadz_o
ne są w dzień i w nocy prace nad fortyh-

j

!L~OZ\'CZKf

NEW YORK. 3~4. (ATE) - Z okazji przyjęcia, wydanego w rezydencji wiejskiej Hyde Park koło New Yorku, na cześć
norweskiego następcy tronu i jego małżon
ki, prezydent Roos.ev~lt oświad~zył, że prz(!
mówienie kanclerza Hitlera, wygł<Jszone
wczoraj przed Reichstagie.m, pozostawia je
szcze drzwi do rokowar1 otwarte na szerokość jednego cała.
W politycznych kołach Waszyngtonu ta
pierwsza uwaga prezydenta Roosevelta ko
mentowana jest jako możliwość podjęcia ro
kowań z Rzeszą. Koła te wskazują jednak,
że zarówno Biały Dom, jak i departament
dla spraw zagranicznych - stoją .w dalszym ciągu na stanowisku, że przemówienia
Fiihrera przed Reichstagiem nie można uważać za bezpośrednią odpowiedź na orę
tycz.ną.
dzie prezydenta Roosevelta.
JUTRO WRACA AMB. MOLTKE.
W kołach tych podkreśilają równocześ
' WARSZAWA 30.4. - W poniedziałek
nie
wielką aktyw.ność polityczną„ wywołaną
obejmuje urzędowanie po 3-tygodnioweJ
nieobecności ambasador Rzeszy von Molt- • • • • • • • • • • • • • • • •
ke.
Anąlia udzieli Rumunii kredytu
AMBASADOR ŁUKASIEWICZ U MIN.
· w kwocie 5 miln. funtów
BONNETA.
PARYŻ, 30. 4. - Minister Bon•net przyLONDYN 30. 4. - „Financial News" twier
jął ambasadora pol$kieg-0 Łukasiewicza na dzi, że W. Brytania zgodziła się udzielić Ru·dłuisz.ęj rozmowie. Można przypuszczać, munii 5 milionów funtów szterlingów kredytu w rama~h dz~łalności brytyjskiego ~rzę
że tematem rozmowy byłai mowa HHter.a, du gwarancyj krfdytów eksportowych. Tyclt
nie stanowiąca żad·rtej ' niesQodzianki poli- 5 mili.o.nów stąnowi pierwszy krą)< współ
pracy finan·sowej W. Brytani1 i Rumunii.
tycznej.

HAGA. 30.4. -

. skowych pod przewodnictwem Hore Belisha. Na posiedzeniu tym przedyskutowa
n-0 szereg spraw związanych o wprowadzeniu powszechnego obowiązku służby wojskowej.
WYDALENIE 6 OBYWATELI
NIEMIECKICH.
LONDYN. 30.4. - Rząd brytyjski wy
da!iił z granic W. Brytanii 6 obywateli nie
mieC'}dch, jako niepożądanych cudzoziemców. Wśróa wydalonych znajduje się rów
nież znany dziennikarz niemiecki, korespon '
dent „Essener National Ztg." Rudolf Roesel. -

z ograniczoną odpowiedzialnością w l.odzi

da karabinów: maszy_nowych o.ra_z zamasko
wane ~tanow1sk~ .dział .. R:ówmez "."ybrzeże
morskie Holandu Jest s1,Jme ufortyfikowane.

Lł;G OWA IE C E R Y
I ZECZĄ łłlEZBĘDl.I\

Zadaniem hil{ien i kosmdyki 1est dopomoże
nie organizmowi i slworzeaic sl!órzc takich wa·
runków, aby naskózek ni• ulegał usz:kodz:eniu,
był miękki i elastyczny.

Daład'"erem
.

przez mowę kanclerza w Waszyngtonie.I uwagę zwróciła przy tym rozmowa telefo- Zadanie powyżeze
Prezydent Roosevelt„Q~O· stawał przez cały niczna, jaką prezydent Roosevelt odbył z Lab. Chem. Farm. M.
dzień w kontakcie t~fo iczn}'.m z deparfa pre.mierein DaJadier'em. Rotmowa ta frw:.i, wyrabiając odpowiednio
mentem stanu oraz z
trapą. Szczególną ła jedną godzinę i 20 minut.
Na noc: L a n o \ i n

Min·strow·e
Dłutsza

węgierscy

w

rozmowa z kanclerzem Hitlere

BERLIN, 3Q. 4. - Węgierski premier Te-I O godz. 15.30 tninistrowie węgierscy zło
leky wraz z mm. spraw zagr. Czaky przybył żyli wizytę min. von Ribbentro.powi O gow S\)bOtę o godz. 14.30 z. oficj~In<J ~vizytą d_o ?zi.nie 16.-ąo prem. Teleki i .min. Czaky przyBerhn.a. Na d.worcu gości węgierskich powt- · ięc! ~os~ah p:zez kanclerza HiNera w. ob.eetał mm. v. ~ibbent?rP. wr~z z gronem wyż-,1 n?sc1 mm. R1bbentrof?a oraz po~ła n~em1ec.szych urzędników mem1eck1~go urzedu spraw 1 k1eg~ _w Budapeszcie 1 posła węg1ersk1ego w
zag:r. przywód<:ó;v partyJnye~ i ~yższ}'.ch I Berlrme. .
. .
.
. ..
w?is~ow~:ch. ,Oprocz posła węg1ers~1ego ~Ja-, . Następn;e gosc1e Vfę.g1.erscy odw1edz1h pre·
wił ~te row!11ez ambasador ~ło~k1 AH011co. m1era Goermga, a p9zmei ~aster>~e .kanclerza
Goście węgierscy zatrzymali Się w hotelu Rudolfa Hessa„ Ministrowie węgierscy przyj
Adlon.
mowal! rewizyty w hotelu Action

ROS CKl,K
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l'l4Iłlł1Jl OW
w l.ODZI, ul. Sienkiewicza 101.
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ara da na Zam ~u

WARSZAWA, 30. 4. _ Prezydent Rzeczy
pospolitej przyjął wczoraj w obecnc5ci Mar,
szatka śmigłego-Rydza prezesa Rady Min
strów gen. Sławoja S!<ładkowskiego i mini:
stra s.praw zagranicznych Józefa Becka, ktc
rzy referowali o stanie spraw bieżacych.

z

r

,.

.

A\\ IESZENIE KARY ADW.
SZUMAŃSKIEMU,

.
mmi!'.U'li:=;illllil~m::a~~~

~

r o z w i I\ z • ł o
MALINOWSKIEGO,
przyrządzone KREMY:

o w 1 udelikatniający
O 1f 6 ~ 1C o w y wy
i 11,cy
H a m a m e l i s ton:czoy
(Usuwa zmarszczki)
Na dzied. P h i I o d er m i n a i S port o i.!

e l"nie

WARSZAWA a0,4. Pan Prezydent R. P. za
wiesił w drodze la~ki m o~res 5 lat wykonaniE
kary 6-mio..'łięczn('go więzienia. adw. S:r.umaf1skie

mu za znieważenie władz st}dowych i
~"t:! ;„!Fwo: ri Grabow.-kie;ro.

-

ministn

IJDOWlli l' li
Telefon 107-70.

- RZYM. Szef sztabu Reichswehry gen
Brauchitsch przybył wczorai wieczorem. d
Poleca: cement marki WIEK", wapno, gips, tekturę smołowcową, smołę, trzcinę Rzymu. Na dworcu powitał g011erała niem1c:
preolit do malowania śclan wilgotnych, karbolineum do imoregnacii drzewa'. kiego szef sztabu włoskiego gen. P.aziani n
czele :-:reregu osoblstośc.i woiskowych.
lzolac;ja
ł
~t:ian
- ATENY. Brvt·;jska delegacja gospcda
I
cza pod .przewodnictwem Leith Rossa, zna
„
<lująica f.ię obecnie w Bukareszcie wyjedzie
lilll:łl fłotr
~I
~
tych dniach do Aten, celem omówienia szen
RU. I
· U,g
~
łJ
gu gospodarczych zagadnień, interesuiącyc
n
k
i
C
a.
•
'"'
W. Brytanię i Grecię.
r rze azan e marynar e nowego ,,rązown:v.a
_BERLIN. Poseł słowaelki w Berlinie zl
BERLIN. 30.4. W Hamburgu przekazany zo 1105, oraz 12 dział przeciwlot11imych 37 mm. Ponad l żył wczorąj J?rze-d pcimniki~. pnległych bf
>tal marynarce wojennej nowy okręt ma!Jmarki wo to okręt posiada w) rzutni«' torpedowe. Je&t to piocw ( ha terów wieniec. Po ceremonii odebrał on C
jcunej Rzeszy, krążownik „Admirał Hipper". Okręt szy z serii krążowników pancernych o "'·ypornofoi 10 . filadię kompai;iii honn'.ow.ej p.~ułku sto!cczncg
ten spu~zczony został na wodę w jesieni 1937. Uzbro tys. ton. Z serii tej wypuszcz1me bę<lą na wodę je- 1 - STAMBUŁ. N1em1eck1 ambasador Vl
jenie krążownika l'ltnnowi 6 dziel 203 mm., 12 dział s7lcze 4 jedno~tki. Ponadto 5 znajduje się w budowie. Papen złożył wczoraj prezydentowi Isn:
lnonu swe llst~ uwierzytelniające.

„

rur, ko:dlów

wile@tngc:b.

Zakończenie
•

w. Korfanty wrócił do Katowic

.z

aue

Razblldo

rozmów francusko-rum Jfi )( ·C~l

•

Odjazd mtn. Gafencu

oczekuR~~~~a!rtm~nfb~~iJ~~i ~gli;r;,~rc~

ustawy o pełnomocnictwach dla rz~l!u pra11
z Pa ryża do Rzymu
dopodobnie w końcu maja rozpocznie fcr
PERTRAKTACJE RUMUNII O PAKT
. - f'\T~NY. Stwier~zaią tu„że ~ia.dcm,
śc1, Qb1egaiące w prasie ;:?:~rarn 'tneJ, 1ako1
NJEAORESJI Z RZES~Ą?
rząd grecki prowadził ru:mowy na tern
. BUKARESZT, 39. 4. - Tute1~ze ~oła po- e~enf1:talnych ce.sji terytori<:.n: ;eh, nie ni
Ittyezne oc.ze~uJą, tż PO. powroe1~ ~m. Ga- w1ada1ą prawdzie. R~ąd .gr~t(ti jes,t ~tn1J'J1
f~ncu Rumunia rozpCC7:~le pertraktacje z Ber czo z,decydow:any n~e pode;mowac zadny1
lmem o pakt rnengres11.
rozmow w tej sprawie.

I

PARYŻ, 30.4. - Min'ister Bonnet prze
.
.
.
.
Po zqloszeniu się do prokuralary został aresztowany
prowadził .wczoraj po połudm;t ostat~1ą .ro.z
WARSZAW A, 30. 4. - W dniu 29 bm: zieniu do dyspozycji sę~ziego apelacyjn~go mowę z mm. Gafencu, w czasie które] m1-n1zgłosił się do prokuratury w Katowic.ath Wo.J śledczego d? spraw wyiąlko~ego ~n~ema ster francuski wręczył swemu rumuńskiemu
ciech Korfanty, ukrywający się -0d kilku lat ~ Warszawie, iktóry prowadzi przeciw niemu koledze insygnia wielkiego krzyża Legii Ho
. P
.
.
d
t
zagranic(}. Na zarządzenie prokuratora, K~r- sledztwo sądowe.
norowej. o rozmowie tej wy ano nas ępu
fanty został aresztowany i osadzcmy w wt~jący oficjalny komunikat:
W czasie swego przejazdu przez Paryż
KŁ ~ O
'TYCZNO -. c ·o:t\! ~GIC~i'łY
't",,~
I
rumuński minister spraw Z(lgranicznych Ga
fencu
przeprowadził
szereg·
rozmów
z
preRok llAłołenia 189t
mierem Daladier i ministrem
spr. zagr.
Bonnet. Rozmowy te pozwoliły na poddaaL Piotrkewaka Nr. 111.
Tel. 121.18
nie dokładnemu zbadaniu wszystkich zaga tt
t'olcco na obecny •ezon 1
nid, dotyczących stosunków francusko"i·a.rro&ł-t"op
ao prac ezkolnycb, dQ baaan t>otauic:i;uycb rarrnaeeu
1. D Ż, PIOTRKChYSKA 3, lel. 126-99
· rumuflskich oraz utrzymania pokoju europe1 .
l'M D .
1111.
tyr:i:nych, diaguostycznych i laboratoryjnych - wyr()bi:
PABIUICE, ZAMKOWA 17,
340
: :>kiego. Ministrowie wyrazili zadowolcn !L I
Polakld1 iakladó1v OptJ~n~c:b • Szk a!' porcela
labor11tC1ryJ1111 dla Sikó
1
.-v Wunawie, Sp61ka AkcyJllll.
nę I lahorator;ó.v IZicol·
POLECA:
I z ~loskonałej identyczności swych pog ;1nycb t fabrycznych. - wyrobu 'kraJowel?B r zagrutez11eto ,., b. dutyrn l\'yborH •
WINA WĘGJERSJ([E; FRANCUSKIE. REŃSKIE, MIODY i WINA . KRAclów.
lekankie, leboratoWYJAZD z PARYŻA.
. . ' '
ermomełry ry;n•
I tecbnie:zn• •
'Ir J e nlroloe l precyzyJn ~
JOWE OWOCOWE - WYROBY POLSK. MON. SPIR., WÓDKI. KO.'VIAK!
I
PARYŻ, 30. 4. - () :~o dz. 18.30 m1111S .ll '
Suwaki japo'Oak~• •
k u l ar J o~nold„, lorgn. on7 I nkłn optyczm ~
DELIKA1ESY, OLIWĘ~ SERY, - OWOCE SVffEZ.t.
''praw. zagranicznych R\mrnnii Gafencu wra ' '
oracy7JJD•
' p1erw1zor·!1'duyeh fahryk,
••• r.
SUSZONE, CUKRY i CZEKOLADY-WSZY;:,TKIE
1
z mn!żonką opuścił Paryż e,pressem rzym· ·
arz~d:da cbfrursiczn• i meb•e azpłtaltu,
TOWARY KOLONIALNE
kim. Na dworcu żegnał ~o~cia rumuński.0~0 I
fu OWfr. i Jfl! SZDe w dUż
·
WY 1 ffERBA'l'Y
"7.C! pmtt11{ółu dyplomatycznego Loze w znwyśmienite K A.
TRYUMF"
p·
·N ·w·ęt..sra Łód•ka Elekff"\lczna Palarnia Kawv 1 S1irogató•u „
icpstwie min. Bonnet'a, ambasad(~!łlJW i" i
C F. N Y
K O N K U RE N C Y J N F
• 1erwsza i UJ 1 "
·~
·~ ·-J'j
~~eh, Rumunii, Tureji, poscl grec~ oraz poj' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i
___.._......,
~--,
. . . .·.·.-...-.~·...l.);llOa;s:lą$111B1=-1l:wr,l„„„„...
„r111 f słowie rumuńscy z Berna, Li.z!Jony i Londynu. f "'
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()DMARSZ, ALE . CZYJ?

~mie~em '!::i~ wymówiono w dniu podjęła ekspansję we wszystkich kierun-1 to dla nas jest kwestią .fycia i śmierci. Nurt naruszyło równowagę stosunków polsko 28 ·~· wa ucuu~y: m~rsld z Anglią i nie kach.
dziejowy wrócił do właściwego koryta: niemieckich.
a~res1 1 z P?lską. Stąd historyczne znaczeW ekspansji ~a morm napotkalła Anglię, Polska z nieprzepartą siłą „objawia" się
Dyplomacja angielska, która ma tę nie~tei:g:W~tnia. Czy to 7JWYC2aJRY przlypadek, w ekspansji na Wschód - Polskę. To nie na swych prastarych terenach. Stąd wypły- miłą dla elokwentnych kierowników nowej
z~
te ia r: 1939 Polsm ro.stała przez proste tylko umowy, to życie, to wspólne, wa jedyny slrutek: odmarsz niemczyzny z Rzeszy właściwość, że żąda precylPWaNiem~y. tak ściśle po~ z Anglią? widocme i dla wsi!ystldch zrozumiałe nie- tychże terenów. Niemcy inają aż za dużo nia ich mglistych fraziesów - bardzo marr~ec:ie~ l~s .nie ~ płata f~gle. Nie. Jest to bezpieczeństwo pozostarda irolowaną ofia- dawnych polskich portów, które w ich rę- lazła się na miejsw, wy11ażając gotowość
0
•~Ja og~ dzie1ó_w z usiłowaniami two-1 rą mborcwści germańskiej - zjednoczyło ku prowadzą żywot suchotniczy.
zagwarantowan!ia właściwych terytoriów
rzenra.nowe1 historii, oo":ej życiowej prze- państwa i zmusiło je do przybrauia poeycji
„A co do Gdańska - no - chyba ja- niemieckich, o ile Rzesza czuje się zagrożo
strze~ .prze~ obeony~h niecierpliwych kie- obronnej. W konwulsyjnych drganiach sne: leży u ujścia Wisły, rzeki od źródeł na z jakiejśkolwiek bądź strony. P. Hen~wm. 0 niemieckie1 nawy państwowej. 1Rzeszy, w jej nmcaniu się mi Wschód i ra lio morza polskiej. Gdzież tu jest możliwość derson otrzymał odnośne zleceme z Londyrze~ra z~, ufna w swą zmoblli:zowa- ekspansję morską - natrafiła ona na praw- oddawania obcym tchawicy i prrełyku gos- nu dla Berlina.
ną stłę zbro3ną z niebywałą gwałtownością dziwy i potę_żny sprzeciw: PolSki i Anglii. podarcrego Polski?" (P. Zbr.).
Taktyką angielską jest przypieranie do
Stąd dziejowe powiązs11f.e wypowiedzenia
Pakt nieagresji z Polską w dn. 28 b.m. muru zlionących nieodpowiedzialną frazeow jednym dniu dwóch traktatów.
wódz bitlerowc<?_w wykomentował, jako spo logią mówców Tr7Jeciej Rzeszy.
Ale morzie, jak się mówi, jest długie sób t11a izolowanie Polski, postawienie jej
Podobno, jak twierdzą niektórzy, właśi SZJerokie. Pojęcie morze: ogiarni.a morza z Rzeszą w cztery oczy, zastraszenlie i ode- ciwym oelem całej strategii antyniemieci oceany'. Tam, przy mleżytym kulturalnym brame Gdańska a w przyszłości niedalekiej kiej w nowej i ewentualnej wojrue śwliato
nastawieniu pomieszczą się wS'llyscy. Inna, dostępu do morm. Ale przecież ten pakt wej byłoby p!O'lbawienie Niemiec „dopłynatorniast jest sprawa z nasreym Pomorzem był de facto wcześnie wypowiedzi~.
wu" benzyny.
i GdańSkiem. To nie jest tylko Traktat W er
Nie otaczruńe Niemiec, lecz otaciranie
Ale Niemcy mogłyby otrzymać pr:recież
sals.ki, to nie jest historia nawet 1,000 lat, Polski, wykonane od południa i północy, tę benzynę poprzez sławną linię Berlin , który to okres tak c:z.ęsto, a nie mw87JC traf- bez najmniejszego porozumienia się z mmi, Bagdad, czyli po prostu z Turcji, Mossulu.
i nie przytacza wódz hitlerowców, gdyż dla uskutecmiooe metodą „faktu dokonanego", Stwierdiić więc trzeba, że obecnie najwię
nas, dla Polaków jest okres co najmniej
2,500 lat władania tą ziemią i życia na niej,
to nie jest jakiś dodatek do państwa w postaci Lebensraum, (espace vital) - ale
jest to nasz stos pacierZJOwy, z którego utra
I tą kof1czy się Qasze niepodległe życie. Powsfatde Niepodległej Polski na prastarych
naazych ziemi.ach w części tyllro rewitldykoW31:\Ych, położyło jednocześnie famę penetr,acjł niemieckiej na Wse'.hód wzdłuż Bał
tyku, mhamowało J'O'LS2Jerzania się poraz·
niucanych tu i ówdzie, a nie tak li~ych,
jak to urzędowi statyści Rzesey podają wySip niemieckich w prze~ń niemiecką.
Proces germanimcji nadbałtyckiego Wacho
du został przerwattr przez powstanie Państwa Polskiego. Owszem, zaczął się odo dobrym odływlanlu świadczy nie
marsz niemczyzny stamtąd. żadn~ nakłady
Ilość, lecz jakoit poiywlenla. Flllianka
i subsydia nie mogły temu zapobiec. Odg)vomaltyny na śniadanie znaczy dla
marsz trwa. Czego więc zażądały Niemcy usuniętego przez ftiemc6 • z życia publi~zne go Słowacji
młodego organizmu wlQCeJ ni! zwyod Polski 28 b.m.?
,czajny posiłek, ponlewał Ovomaltyna
Zażądały, abyśmy my, Polacy, odmasrreBRATYSLAW 30.4. - (Tel. wł.) Corn większe dor udał się do Rużomherku, swego miejsca urodze·
·zawiera czynne witaminy I naJwałnfeJrowali ~nad Bałtyku i zostawili im swobo- wpływy w opinii eło~ej ~uje n«~m>ca księdza nia, 11kąd pochodził równie~ - zmarły przywódca
1ze składniki odływcze, kt6re stanowJq
Słowaków, ks. Hlinka. Sidor cieszy się w Rużom.
dę germatlizowania tych prapolskieh ziem. Hilinki były poseł słowacki Sidor.
budulec wzrostu I rozwoju.
Sidor hyl przoz krótki czM minietrean epraw we. berku wielką poipulamościę, a samo miasto widzi
Słabnąca, zamierająca na Wschodzie niem- wnętrzny-ch Słowacji w chwilach. kiedy Słowacja o- w nim następcę ks. IIlinki. Sidor obecnie wygłasza
Dzieci odływlane Ovomaltyną chowają
cyzr1a nie mO'ie się ostać najpotężdiejazymi denwtJa 6ię od Czech, a:le Rzesza Niemiecka zgl'.-0 przemówienia na :zgromadzeni•a.ch partii Hlinki,
1111 dobrze I wyglądają zdrowo.
zastrzykami Rzeszy. Toteż dla jej ratowa- a~a :natychmiast u rnQdu t.łowackiego protest prz.e. gdz.ie W6zędzie witamy jest entuzjas~~znie. PopuitlW~o o!Jeci;ro~ ~i~ora w gabin~cie llł'°'."'ackim. lairność je~o jest tak wielka, że a:akazano mu odby.
nia usiłuje się mieść jedyną i główną za- Berl10
~ OSWl1tdczył, że me będz.ie mc>gł wać zebran bez pozwolenia 6e:kretariatu panii hlin
porę: dostęp do Mona Rzeczypospolitej gwarar;tować Sło',l'acjj oiepodległ1>8ci. jeżeli Sidor po k. O'W'ców, którzy to Z>11kaz; był niewątpliwie inspirowa
Polskiej. Co dla Nieme~ jest kwestią wy- z-011Bn1e w l'Zlllh1e. .
. •
ny przez .Rzei.zę. W ten sposób uniknięto 118 prz.yez.
. W t~ epotób . Sidw. był o;iim,atrem wlakfwio łośc manifestacYJ na cze§ć Sidora, usuniętego p11Zez
górowanyclt ambicyj prestiżowych i Jrontytylko S J pół godZll!Y· M1eazkam.e Jego w Bratysfa. Nłemców • tycia polityczneio Słowacji.
nuowariem bezipra~ J'O'Zbiorów Eolski - .w
ie malazło ~ę ,OO\ ob~j~ GeQr.po, a ~41ll Si· . ,
·
· ;

kszy wysiłek Anglii idzie w tym kierunku,
ażeby pozyskać Turcję do swoich planów.
Bo już neutralność Turcji byłaby pośrednio
dla Niemiec przychylną, ponieważ dostarczałaby im możliwości uzyskania benteyny.
Dopóki Anglia nie pozałatwia tych spraw,
nie 7.apewni więc sobie współpracy Turcji,
nie upewni się co do stanowiska Sowietów
i nie ziorientuje się także w postawie państw
bałkańskich, będzie działała na zwłokę.
Ale takie wyjaśnienie nie jest kompletne. Wielkie narody i wielcy politycy wyzyskują wszystkie sposoby i .środki, aby
zapobiec wojnie, która niszczy dorobek cywilizacyjny i kulturalny ludzkości. Przecież
jednak nie należy przeciągać struny.
świat ma dosyć tej bezwzględnie agresywnej polityki niemieckiej. Narody i ąpo
łeczeństwa, pod uderzeniami obucha przemocy - przetopiły swoją psychologię,
przebyły ewolucję: są gotowe.
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Jan Stypułkowski.
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nigdy· nie za-wodzi

Wielka

popularność

ZAMÓWIENIE MIN. KOMUNIKACJI W PRZEMY

Sidora

śLE GóRNOśLĄSKIM.

CHORZÓW 30.4. - Ministerstwo Komun.ika::ji
zamówiło ostatnio w f&b ryce Wl!Jgonów w Chorzowie
20 w.agonów pullmanowskk h typu turystycznego.
Koszt za.mówieni1 wynosi ok. 3. 700 tys, zł.
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znawca poradzi cl dobrze przy kupule dywanu
Przed nabyciem zwróć sle tylkt> do firmy

)) DJ WA N«

l.ódi, Zawadzka nr 1

a będziesz zadowolony.
Skład zaopatrzony w wielki wYbór dywan~w
chodnlk6w, firanek, narzut I t. P.
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Tragiczne

kanMc.ie godzin i zwolnila dopiero na. skutek
~dyby w chwili oboonej przeprowadzić dwie
sta.nowcrej interwencji czynników polskich, - a.n~ety z; ~pytaniem jakich dziennikarzy kto

"Pamiętniki

~!~ri!~~E~~~·~;.~!tF.~t
lekarzy" ~;~~:::::·=i:
okoliQZno.ŚĆ, dę,
umieją myśleć
wyłonił-

Zakład Ubez.pieczeń Sp<>łecznych wydał osta- leczyła dzieci w czasie epi<lemii odry:
~nio niezwykle ciekawą książkę pt. Pamiętniki
„Przyjechałam
do dzieci ubezpieczonego.
Lekarzy, Księżka ta wywołała nieoczekiwaną Nie chorowałam nigdy na serce, nie chmował.a.m
b:irzę, a właściwie nie cała książka, a jeden z na płuca. Dużo wytrzymać potrafię. Ale do iz„
Jej rozdzia.łów, na.pisany przez dr Karasiównę z by wejść nie mogę_ Zataczam się na proigu,
Juchej, której praca uzyskała pierwszą nagro- ciemno mi w oczach, .słabo, Na próżno chwytam
uę spośród 50 prac nadesłanych do oceny,
powietrze. Powietrza nie ma. Z trudem wychoNa autorkę-laureatkę posyipały się z jednej dzę przed dom. Wykonuję ki'lka forsownych od~

strony gromy oburzenia i potępienia, z drugiej
jednak strony nie poS!ką.piono jej wyrazów uzna
nia, a nawet zachwytu. Przeciwnicy zauooają.
jej bmta.lność, zwolennicy z~ szczerość w jej
wypowiedzeniach. Te tak rozbi~ne opinie nadały „Pamiętnikom lekarzy" posmak sensacji, Dla
tego też warto zająć się bliżej całą tą sprawą..
O cóż chodzi? i czym naraz.iła si9 autorka.
zamieszczonych w książce wspomnień na tak
ostre zarzuty? Objektywnie mvleży 5twierdzić
że pamiętnik dr Karasi&wny jest pisany nie w
glansowanych rękawiczka.eh, lecz z jakąś wprost
wulkaniczną pasją, że przepojony jest głęboką
goryczą i ironią i że chwilami jej s~ć może istotnie robić wrażenie brutalności. Oto np.
w jednym mfajscu autorka, zdając sprawę ~
swej wizyty u chorego na wsi, w ten spoe6b odzywa się do rodziców chorego chłopca, któremu
może pomóc jedynie be:i;zwłoc:mie umiesz~enie
w szpitalu, o czym jednak rodzice nawet słyszeć
nie chcą:
.
„świnie jesteście, nie ludzie! Po_ mOII'd.z!e wa!!
prać a nie mówić z wami PrędzeJ by wot zrozumfał i kroiwa niż takie ~jciec i taka matka".
No tak, eleganckie to nie jest. Ale . jaka by~a
odpowiedź? - „Ano jedziemy do szpitala mowi chłop, - Widocznie trzeba" ••• „Kiedy mu do
kladnie wytłumaczyłam - dodaje lekarka- od
razu zrozum.iał Trzeba było tak wytłumaczyć o
trzy tygodnie ~cześniej. Człowiek całe życie się
uczy".
A więc to życie i sami pacjenci nauczyli dr
Karasiównę brutalności! NauczyH ją, że nie rozumieją inaczej, że szpitala się boją panicznie,
no i koni nie ma na odwiezienie, bo robota w po
lu- i przecież opiekę dziecko musi mieć „domową". I zastrzyków się boją, bo od nich się umie_
rai wolą kąpać obarczone strasznym dziedz~ctwem choroby wenerycznej dziecko w wodzie
ze Skawy, niż leczyć je odlpowiednfo. Wolą„.
Zresztą - oto co powiada dr Karasiówna, jak

dechów, w końcu jeden głęboki wdech. Jak przed
zanurzeniem się <lo wody. Z tym zapasem powietrza wchodzę do izby. Wystarczy, żeby dojść
do okna. Wystarczy żeby wybić szybę. Bo okna
otwGrzyć się nie da. Przybite gwoździami z koń
cem września według zwyczaju- a.ni drgnie.S7Jllary zalepione kitem, obwiedzione wałkiem
szmacianym, „Odry nie wolno przeziębić" objaśniają mnie matki. W izb.ie mieszka.ją <lwie
rodziny, Razem 13 osób, w tym 6-ro dzieci chorych na odrę. Troje ma zapalenie płuc„.
Starałam się dawniej tłumaczyć, Bawił.am
się w wykłady. Patrzano na mnie z uśmiechem
politowania. Ustawiano przy drzwiach wa.rtownika. Otwierano okna w pokoju chorego, gdy
nadchodziłam - z.arrnykano za.raz po. moi~ od.ej
®iu: To sam? u chłopa., to ~mo u mteh.genta.
Bo Jest przyJętą . powsi;echme zasadą: chorego
trzeba dusić, Zwłaszcza tam, gdzie płu~ chore,
~ub zagrożone..- zam~kać Gkna.
~1ech ~u
~z~z~ tl"1;ldmeJ . bę~zie
od~ychac...
Wu:c
~~1siaJ
m~ pow1edz1alam ruc.
~ybrałam
się w podróz. Od domu do domu. W Jednym do
mu pożyczyłam obcęgi.
W~alam .wszys~ie
gwoździe. ~ps~łalll: ramy ok1?n· Wybiłam ki~ka
szyb. Lu-O.zie b1ed.>u. Pr~ed zn;ią no~eh okien
nie spraw~ą. Na_ 0leb me ~~J~. Będzie otwarte przez k~lka m1es1ęcy w dzien l w n:x:y. Pat~i;a
no na mme z podełba. Przeklęto mme do dz1esiątego pokolenia. Nie przepisałam żadnego le}l:arstwa. Dz~eci wyz.dr~;viały".„. .
„Pamiętmki lekarzy wspommaJą o ta~ makabrycznych wprost wypadkach, odkrywaJą tak
straszliw~ ciem:no~ę ludzką, t ak bezb.rzeżną ~ł_u
potę, takie tkwreme po uszy w naJmroczmeJszym średniowieczu, że czytelnikowi włosy dę
hem stają,. a lekarzow!- opadają ręce,
FRIDF'.RYIWW SKIE ME~ODY.
~l'esztow~1e re<l. Eciwarda Piszcz~, .stale!S?
współ1u·acow~1ka ''.Kur. Por. przez pohcJę y;da?;
ską, która- Jailc wiadomo- przetrzymała gQ kil

I

roonansu kryminalnego, gdyby nie
że powodem porwania i uprowad~nia redaktora
Piszcza jest jego dzienikarska i publicystycz.na
działalność, jego nieugięta walka o prawa i interesy polskie w Gdańsku oraz nieust anne przestrzeganie opinii po1skiej przed agresywnymi .za
miairami Niemiec. Uprowadzenie redaktora Pisz..
cza jest przeto nie tylko zemstą. pewnych kół
nie;rnieckich, ale i próbą sterroryz.owa.nia działaczy polskich,
prowadzących,
· ·
+·
W ,_ zreslltą
M' nie w INiem
czech 1 m? na <=:enI? ome~ .iasta_, a e. w
Polsce, działalność, me odpoW!ladaJącą mtencJom
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którzy
krytycznie,
by jedną lis~ dzie1'.nikarską, a Polska oficjalna,
u~zędGwa, m1ar~aJna i kompetentna, blisko po
~ą~.ana z tymi, którzy rządzą, wyłoniłaby tak
ze hstę, ale zupełnie, a zupetnie różną
Oczywi~ie nazwiska dziennikarskie popular
ne w pclsk1m społeczeństwie, nie znalazłyby się
na liście miarodajnej i oficjalnej. Ale także na
zwiska cenione w kolach urzęd'Owych pochlebnie
znane w sekretariatach• gabinetach 1· antyszam
brach epoki, nie miałyby wśród czytelnictwa pGl
sikiego żadnych praw obywatel"Skich Pra d ·
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ty~Ukp~wadzenie
reda.ktora Pis?.Cza przypoon.i- ~~-i~i~t f~,~:e/~yr~~:ó~enKieorncyelapkarzez.w ~~s:;
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l wiem~
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na met od.Y i czas~ _ry ery a . ie ego i . . ata że .d<Ja pewnych czynników najwygodniejszy i<leał
woRMAcJE• ZAU.llll ~~OIQW't, !JUM •OU.:i• I •PAA•
rzy;iy•. k iedy p~tri~1 pol&c~ by!J po~ i. wy 1 dzi:nnikarstwa polskiego to byłoby zwesołkowa -.._ ---~--woz~m za swoJ~ działalnośc, me oopo:w1a.daJącą ce.rue, zes1Zmoncesowm1ie całej prasy polskieJ· Ale
dk
zamiarom rzą.dow prowadzących politykę roz
·
k · ·
porzą_ . u rzecz.y odpGczywaJ·ą sobie, bo maJ·a
B ł t
'
dku 'ł ~ mo7iem~ spo oJme powiedzieć, że te sny o po- t
.- b
. 6
b ior w: y y o czasy ogroi_nnego upa
.si . i tędz;e me ziściły się dotąd i już się nie ziszczą
s ar_osc za ez~1ec~oną, Gn pracować musi choćb):
powagi naszego Pi;fls~a: ~uno to "'.sponmieme
W ten sposób Polska dzisiejsza ma dwie eli~ naV1et z I?araze_ruem swego życia, aby na swoje
tych ;metod do. dnia. dzi&1eJszego pali n~ wst~- ty dziennikarskie, dwa ty11y drueruiikarzy
A utrzymanie sobie zarobić"
dem i wywołuJe naywyższe obulrzenie, Obecrue raczej są dwie Pol.siki i każda ma sn' .
·
.
„~ad~rewski przez pe,;ien czas
pokrywał wy
.
. .
taki
tę
.
k • .
,
nOJą prasę l
datki panstwowe Gd
ł
me zmesiemy . ego pos. powania, z
tóreJ swoich dziennikarzy, I każda 0 dziennikarzach
.
.
·
Y opuszeza w r. 1919 urząd
strony ono by me pochodziło. żaden ~mach na , tamtej drugiej Polski mówi z nieuh~
. prełm~~r~ mi.ał. 0'k.<>ło 780 tys. dolarów długów.
3P ac:'i" Je sam 1 mgdy się nie upomniał w Warprawa i be7ipieezeństwo naszych obywateli nie smakiem
"LJ vvanym me
moi.e minąć bezkarnie. Tym bardziej nie może
_ To. warchoł powiada Polska 0 f' . ln
sz~wie 0 zwrot tych. milfonów zlotych, wplacominąć bezkarnie mieszanie się do naszych spraw dziennikarzu polskim nr 1 z tamtej icJt a ~ nych ~? Sk~r~u i:'anstwa. Co więcej, nig<ly się
wewnętrznych i próba wy.wierania za pomocą Polski. Nie podoba mu s{ę ani nasza , ~1~ ~czneJ swą o iarnosc1ą me pochwalił".
gwałtu i terroru wPłY'WU na nasze przek-OJJ.a.nia i spoda~cza ani _ 0 i;grozo i dziwo 1 ~ z~ y: a ~o
WYJ~śNIENIE ZAGADKI BOGUl\UNA.
„SpecJaJny sprowozdawca „Kurjera Wileńskie
na.sze postępowanie. Każda taka próba musi się na. W jakim tO!nie ośmiela się pisa.c 0 sa:~n~z
spotkać ze strony polskiej :r; natychmiastową i/ nu wojewodzie!
a
~vy. e .egowany _do Bogumina, podaje takie
stanowczą rea.keją_
.
:\1~ gdy~y Posłuchać to, co cała reszta Polski bi~~sm~1e~agad:k1 o _słynnej plotce na temat
„Sprawa redaktora Pl.Szcza jest tym bar- mow1 o d1aennikarzach oficjalne 0 ty u
_
Y po
~mem„
.
dziej charakterystyczna, że ponvanie jego nastą szych Ieib-jou:rmalistach fligiel-:ublicy~t~c~ na . M,Podcza\zaJmowan.1a przez Nie:i1ców Czech
pilo na terenie Woo!Jlego Miasta Gdań.ska.
W porterach do specjalny~h porucze:ń to b ~~~ i . or~w wy uch~a zacie~ła bitwa od<lziałów nie
Gdańsku posiadamy szczególne upra'Wllienia, na ta;kże usłyszeli wcale nie pirkne rz~cz, y • ~i.eckirh z c:ze~kim garmzol'.em we Frydku. Do
leży on do naszego obszaru celnego i znajduje
- Europa sie wali w po~adach ta;;pat
. tocJ::t~ ąanuzo.nu frydeck1ego nie zast'Ot~,va
się w swGistym stosunku prawnym wobec Pol- małe, a ten Z410\~U pisze że. jest byczo śli;' 1'.ie ~ się ~iem d'Cl rozkazLi wyższFh władz woj1 z_aopatrz!ło swe oddziały w anmni:ję,
ski, Obywatel polski n a terenie Wolnego Miagta że minister ma spodnie ~apraoowane a' paniznaie, sWowychlta
· ·
·
• • · b ezp1eczny,
·
· k na te - ,1 '-••asadorowa prote.,.uje sztu.k e •·ludo'vą 1
m (,";) rezu
cie
·'al .
· ..
pawuuen
się ci;uc r owme
Ja
N.
• walki
· . poleafo
o
J' c opcwmaaJą13
renie Rzeczy.p ospolitej. zamach zali <lokonany w '
PADEREWSKI BIEDUJE.
i;
ie.mco:w. To Jeden fa!>t.. (Do liczby tej ragranicach Gdańska na jego wolność jest ooarze I
Ks prałat Ss1ska w prasie an-:·r„ka·'1 •k· . 1 c.:~ sowieckie dodało „tylko" Jedno :iero, a t~re·1
·
· J est on wyrazem,: zamieścił
·
'
'- ··' • ' • ieJ •, >iu1vy
przesunęło
mem
SZ<:zego' lnego :miaczema.
poniższy artykuł
·
,
. . . o '""O l·lm
• · r.a po'ł'1.0c [.'O[l nr·OBT·
tych nastrojów, jakie panują obecnie w Rzeszy
„ślepy chyba 'nie widzi· że ieżeli Pad o·· •
.z~i~Jii.aJąc Czechó~v na. Poh'.{ów). A ter:-~
i jakimi za Pośrednictwem partii hitlerowskiej ski w takim ~vieku i µrzv taki11; z.drowiu ;;::ct~ _rugi. . ~m wkr.aczama ~1~mców do Ostrawr
zarażone są władze Gdaflska'.
siębierze jeszcze turę k~ncerrow
Al
a. więc_ zia10 81 r;? tG mnieJ więc0j w jedr.v1,1
SĄ W POLSCE RóżNI DZIENNIKARZE.
to nie czyni on tego dla przyjem~ofc~ al;eryce! cz~sJe z mcydentei~1 frydecki111, dwa niemieckie
Na łamach wileńskiego „Słowa" ukazał się to z koniecz.ności Ten największy ~iś z ~~~ au a ?a~ce~e przcJcchały przez polską granicę
arty:h.-uł red. Prusz~kiego Pod powyższym ty. k6w, jak my go wszyL;;cy nazywamy, w biedzi~ ~a~J= yenwa~du. :t;ratyc~iast .Jednak zotułem: ,.,
• j~ o!;Q illa a~re lata ł ikie.dy ludzie w zwykłym wojskowy~h~~fa~ya s~ą~anie polskich władz
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Wokresiepokwitan·aprawdziwanaturalna
woda gon:ka FRANCISZKA. JóZEFA jest od
dawna wypróbow„nym
środkiem cbmowym

•.

os1edzen1a.• Magistratu

.u·~~a

1ak1e

ona

mogą

przewazną ilość powstałych
występować

w r6tnych

zmiana
odcinkach

-li-

rencyJnei Zarządu Miejskiego odbyło s1~ nia Zarządu Miejskiego pp. wiceprezyden- tura Szewczyka.
kolejne ósme posiedzenie Magistratu m. Ło
18.56 dzi.
Zachód sło6ea
Na posiedzeniu tym r-0zpatrzono między
4 27
Wschód księtyc11
inruymi sprawę rozbudowy linij tramwajo20.04
Zachód księżyca
wych w Łodzi.
Melida. Herzog
8 młes. więzienia
14.46
Długość daia
W wyniku dyskusji n,a ten temat MagiMąż skazanej 'W'yfeżdżal nielegalnie do Niemiec
6,44 strat postanowił wezw.ać Sp. Akc. K.E.Ł.
Przybyło dnia
do wybudowania w roku 1939 dwóch no(w) Przed Są'dem Okręgowym nastąpi synem, wkrótce jednak powrócił stamtąd wyrok skazujący Melidę Herzog łącznie na
wych linij tramwajowych, a mianowicie:
Io wczoraj zakończenie procesu przeciwko (akurat w czasie gdy żona była w aresz- 8 mies. więzienia. Rozprawie przewodnicie).
czy! s. Zawadzki.
Z1viązek Spółdzielni
Na Osiedle im. Montwiłła - Mireclciego, oskarżonej o obrazę Narodu Polskiego i re
Po przem'ówieniu obrońcy Sąd wydał
Mleczarskich i Jajczarskich biegnącą ulicami: Aleje Unii, od 11-go Li- ligii katolickiej tkaczce z fabryki K. Hofri
notuje ceny w sklepach
stopada do ut. Borowej, na..'"1ęp11ie ul. Boro- chtera, 35-letniej Melidzie Herzog.
M Herzog :pracowała w fabryce od kil
od 24 lV. b. r.
wą i Siewną do granic miasta, długośd
„
ku
lat.
W ostatnim czasie w zwiąZ'ku z
2,500 mtr. oraz na ul. Łagiewnickiej od ul.
Pęczek włoszczyzny, t łyżka poDetal
Hurt
zaczęła
ostatnimi
wydarzeniami
w
Europie
~IASŁO
midorów, koperek lub zielona
dr. Biegańskiego w kierunku ut. gen. SogrzonkqJni~
ona nagle głośno manifestować swą „wyż
3.80 wińslclego długości około 750 mtr.
pietruszka,
I . łyżka masła,
„ Pasteuryiowaoe l kg z.I 3.45
3 MAGGlego kostki bulionowe,
szość" niemiecką obrażając Naród Polski i
„ wyborowe 1 kg. 3.35 3,68
11/, łyżki mąk~· t żółtko, sół;
3,60
Odnośnie przedłużenia linii tramwajo- religię katolicką.
stołowe niesolone " 3,25
na rosole z
cukier.
„
•OIC)lld
ff
3,25 3.6:> wej na ul. Łagiewnickiej, to, stosownie do
Czyniła to przy tym gtośno, publicznie
·
Wszystkie jartyny obrać, oplukać,
~'
"
„ solone
kuchenne „ 3,15 3,50 życzeń mieszkańców tej dzielnicy, popiera- na zebrnniach robotniczych. Poza tym od
dr~b!1o pok:oić i dusić. do mi~k1,50
nych p.rzez Starostwo Grodzkie Łódzkie, mówiła kategorycznie składania wszelkich
śmietana
1,20
kosc1 z łyzką . m11Sła 1 małą 110ścią wody. J;>rzygotować rosół z
i zważywszy, że rozrost tej dzielnicy posu- składek na LOPP czy na FON.
MA GGiego • tostek buliouowych
wa się w b. szybkim tempie - Dyrekcja
Mimo wielokrotnie zwracanych jej u~
wrzącej 'Yody, dodać. uduszone
K.E.Ł. zgodziła się przedłużyć jeszcze w :o wag Herzog nie zaprzestała w dalszym cią
t przetarte Jarzyny, 'POmułory oraz
usiekany koperek. Mąkę wymiegu manifestować swej nienawiści do P.olaszać z śmietaną. dodać do zupy,'
ków, nie szczędząc nikogo, lżąc wszystk
•
•
zagotować i przyprawić do smaku
•
·ko co polskie.
om1c1e
szczyptę soli i cukru.; w wazie
k u1e
F.plitykiem 11ie jestem.
. .
.
rozbić żółtko, wlać zupę i p<?dać
Na skutek i1nterwencji wszystkich ro~a arkanach sztuki dyploma.tyczneJ nie :unam się
z grzankami.
·
botników dyrekcja firmy zwolniła Herzo'nie.
nez w:;zelkiego rodzaju moWJIIDi polityków ingową z pracy.
. .
\walem .>ię.„ o tyle, 0 ile. Nie frapowała mnie
W toku dalszych zniewag wypowiada
łylwnież specjalnie onei;d~j wygłoszo.na wielka
nych przeciw Polakom, policja zajęła . si~
c: której rzekomo · oczeknvao~ z .mezwykl~'lll
osobą Melidy Herzog. Zaaresztowano Ją 1
rafu Leśnego. Drzewek dostarczyły planta,;t iainteresowimiem. Ale tak się niestety dz1e.
Dzień
hecnie, że gdzie by się ezłowiek nie zn.alazł, dokąd l
cje Zarządu Miejskiego.
w dniu 25 kwietnia br. postawiono przed
nie posledł, wszęd?.ie nic innego nie słychać, o l
a) W dniu wczorajszym z ira<:ji przypa·
Niezalei:nie od tego, we wszystkich szko
Sądem.
:ym innym ludzie nie DlÓwią tylko o tym „wiei·
Oskarżona do winy się nie przyznała, dającego dor-0cznego „Dnia lasu" na tere łach powszechnych i średnich zorganizowa
·1" wydarzeniu.
f Ze względu na w1niosek o dostarczenie do nie parku Ludowego Marsz. Piłsudskiego na ne zostały wycieczki do parków i pogadan
I o wysuniętych pod adresem Pol&ki... propozy·
cjach, które mają być prz.edmiotem mzważań.
sprawy nowych dowodów, Sąd rozprawę Polesiu Ko.nsta.ntynowskim zorganizowane ki o korzyściach, jakie daje las zarówno
Tak już jest na świecie, że jeśli ktoś czegoś chce
przerwał, aby zakończyć ją w dniu wczo został·o sadzenie drzewek przez młodzież w ogólnym gospodarstwie narodowym, jak
- to musi wzamii.1n coś dać.
szkolną pod nadzorem fachowym Inspekta ko też pod względem zdrowotnym.
rajszym.
Albo też, jeśli prze<lklaJ.a propozycje. - to wiPo zamknięciu przewodu zabrał głos
nien być przygotowally na kontrpropozycJe,
Ja właśnie mam tli.ką kontrpropozycję.
prokurator Zimiński. Oskarżyciel publiczny
Nasi sąsiedz.i między innymi ż:idaj:i drobiaz.,,au:
po udowodnieniu całkowitym winy osk~r
eksterytorialnej linii kolejowej i autostrady między
' żonej podkreślił: „Oskarżona tu w Sądzie
Prus.ami Wsrhodnimi 11 llzesza.
CHLUBĄ PRZEMYSŁU POLSKIEGO
mówi dziś „czuję się Polką" myśląc, że
Naprawdę nie rwumiem o co chodzi. O połąeze.
nic?
zcoła tym pozyskać łaskę Sądu. Myli się.
Ależ to w obecnych czasai~h drogo kosztuje. A
zniżki dla URZl:DRIK6W DUCBOWIEltSTWA
Nie
o to nam chodzi, żeby wypierała się
przerie:i: pieniędzy zoowu proponujący nie ma za
ku
bieżącym
linię
tramwajową
na
ul.
Laswego
pochodzenia.
Ka.żdy
u
n~s
może
lnformacii
udziela
tel.
137-94
w
dni
powszednie
od 16-ei do 18-ej
wiele. Pocóż budować kos~towne rzcc.zy?
Le11iej z czego.f zrezygnnwać.
gi~nickiaj o dalsze 750m~
swoboaoiepnyzn~aćs1ę~sw~nuodo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeśli uie z projektu połączenia, to może z fe<łii.e
Ponadto Magistrat postanowił powołać wości. Napewno jeśli będzie Niemcem i
go z ll•hjektów, które zrumierza się polęczyć? ~p.
OTWARCIE LOKALU Z.M.P.
Szttcdn, czy Królewiec. albo Kłajpedę. I oddać je do Rady Nadzorczej Gazowni Miejskiej w będzie ląjalnym obywatelem będzie mu w
Czesław Stańczak
Polsce.
NA CHOJNACH.
Łodzi w charakterze przedstawicieli Zarzą Polsce dobrze".
Za jednym zamachem zostanie rozwiązany cały du Miejskiego pp. wiceprezydenta Adama
honorowym
kanoni iem ka11tulr
Dziś o godz. 12 odbędzie się poświęce
W konkluzji prok. wnosi p wzięcie pod
problem.
Wczor.aj
o
godz.
10-ej rano w kościele
nie
i
otwarcie
lokalu
Związku
Młodej
PolPrawda jakie doskonale wyjście z trudnej poli- Walczaka, wiceprezydenta Antoniego Pur- UW/lg; tła przes~pstwa i o~oby oskarżo
katedralnym
św.
Stanisława
Kostki w obec
ski
Dzielnky
Chojny
w
domu
nr.
175
talo
oraz
ławnika
Edwarda
Andrzejaka;
du
nej.
Tu
trzeba
dodać,
7.e
niąż
oskarżonej,
t).:znej sytuacji?
Nie wiem tylko 11apewno, czy to było-by do pny Rady Zarządza.jącej przedsiębiorstwa „Ka- 1 zbiegt niedawno do Niemiec z 11-letnim przy ul. Rzgowskiej.
ności całej kapituły rodzkiej z J.E. Ks. Bisjęci-a z naszej strony.
kupem Tomczakiem - sufraganem diecezji
Czy warto by w ogóle go przyjmować?„.
na czele odbyłe. się instalacja noMdzkiej
W każdym razie d1>brzo byłoby, gdybyśmy do
wego kanonika honorowego kapituły k5.
pn:edłożonych nam proporycyj podchodzili z więk.
Czesława Stańczaka, proboszcza parafii św.
szt de>zł humoru.
(ja)
Kazimierza
na Widzewie.
·
!
Uprzednio odbyło się w Kurii liturgiczKASY SKARBOWE CZYNNE W Nll~DZIE
ne wyznanie wiary, złożone przez ks. Sta:'!w
"*M'
LĘ DLA SUBSKRYPCJI p. O. P.
czaka na ręce J.E. Ks. Bisk. W. Jasii1skie•
go, ordyn.ariusza diecezji · łódzkiej.
SPOlK4 ll tl'JNtl
Kasy Urzędów Skarbowych będą przyj- •
mowały subskrypcję pożyczki na cele Obro j
WALNE ZEBRANIE S.D.Ł.
ny Państwa również w niedzielę, dnia 3.0
W dniu 7 maja r.b. o godz. 11-ej w
kwietnia br. i w dniu 3 Maja br. w godzi- 1
I-ym i o godz. 11,15 w II-gim terminie w 1'J
51fNHlfWltZJl 2ł.
nach od 8 do 13,30.
I kalu S.D.Ł. przy ul. Piotrkowskiej 101 (lewa oficyna I piętro - siedziba „Unii") OdZE ZWIĄZKU B. UCZESTNIKóW
będzie się doroczne walne zebranie człon
Przyjmu1e subskrypcję na 0 obllgacje i 0 bony 20-to złotowe
Irow Syndykatu Dziennikarzy Łódzkich.
WOJSKOWEJ STRA~Y, KOLEJ<?WE~.. i
Związek b. ucz·estmko~ WoJSkO\~eJ j
Straży Kolejowej - Oddz1~ł w Łodzi z ,
POKAZY W SZKOLE G:>SPO.lARCZEJ
okazji obohodu święta 3 Ma3a, zarządz:t '
Codziennie od godziny 9-ej rano do 7-ej wiecz. bez przerwy. Bank otwa1rty będzie również
W OD N A 4~, tel 177-73
zbiórkę swyc1h członków w lok~I~ własn~m 1
w niedzielę„ dnia. 30 k'Wietnia. ~ dnia 3 maja. w tych samych godz' nacb.
odbywaj11 aię co wtorek o rodz 17 3)
1
Pro2ram na m a J,
przy ul. Kilińskiego 85 o god~1nie 7 mm.
2·V. Rolada "clelęcin;r, belsitylu I polędwica po •D&ielsk " •
40 rano. Stawi·ennictwo obowiązkowe.
j lła------==i-am1m_ _ _ _am_•=l!!B1mmm:m._•1-1:ma=::s:m_ _ _ _lilll==mi:'.illlam_ _ _ _
fi-V Potrawy I puekąskl Jar•kle.
Hi V l'rzv1"2ącll311
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· Chciałem cię tylko ostrzec. nic więcej. Nie ~szukuj mnie
AR DIE W _S OUT A R. ylko a możesz być pewny mojej przyjaźni.
e==::--~--=- '~" -----'-_ : Nigdy cię ni,e oszukiwałem„ Spinnet. Ale zaczy1
na mi się kręcił w głowie od twoich wywodów. Raz na1pędzasz mi strachu, to znów odwołujesz to, co powie! działeś. Dajesz mi do zrozumienia, że lord zamordował
: żonę i zamaskował ciało poid postacią mumH i za chwilę
krzyczysz, że prz,ecież ona żyje, że sioQstra ją niedawno
, ~'
widziała. Jak to rozu..rni,eć?
Spinnett zadzwonił na Timsona.
- ;feraz mnie przynieś - rozkazał omdlałym gl osem. - Bo oklapłem.
Gdy znów zostali sami, detektyw rzekł:
- Gdybym mógł dowieść mojej teorij, Kashman, mo
że bym się zwrócił do policji, ale nie mogę. Jutrn zrobię
1
, nowe posunięcie i mam nadzieję~ że coś wyświetlę. Posyłam lordowi prezent.
- Więc wiesz, ż.e on jest w Lon'dyinJe?
1 - Nie wiedziałem. Czy stoi w tym hotelu, co zwy1
, kle?
Tak. To jest, wczoraj był.
- świe tnie - ucieszył się Spinn eft. - Może sz mi
pomóc. Dowiedz się, czy Jeszcze nie wyjechał, to napiszesz do niego. W drugim pokoju mam niezły okaz mumii. Zapakuję ją do skrzyni i poślę do hotelu. Ty napiszesz list z prośbą o przyjęcie daru od ciebie. Zab!agu51
jesz, że dostałeś w prezencie od jakiegość egiptologa.
.Skoro się upewnisz, że lord jest w Londynie i ma zabafr ·el'ł~d llUt • · ,.„; "J
wić parę dni, dasz mi znać. Wtedy wpro1wadzimyi się do
I 4llg'el... ki>'•Q,
hotelu. Weźm : emy pokój w sąsiedztwie lorda. Będziesz
1
Peł aw al m'"'go sekretarza czy towarzysza.

,

. - Ależ on nas pozna"
- Nie ma strachu. Mnie to zostaw.
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Lord Dargot leżał na podłodze nieprzytomny. p , .,iczas gdy inni pochylali się naid. nim, wysoki, ch<·d; l ..
dzoziemiec wszedł' z pośpiechem do sypialni.
Za chwilę wysz·edł ze słowami:
- Tam j·est coś nadzwyczajnego.
Dyrektor i portier postąpili niepewni·e ku ti„ .. ·~ ..i
i zajrzeli. Na podłodze stała paka dostarczona p. :u~:l :r1l
dziną, z odbitym wi~kiem, Dyrektor p,cichylił się nad

I

c

i I z

S.·v.

RĘKA

XL
MUMII.

W dwa 'dni póź.niej wieczorem lord Dargot czekał
niecierpliwie w ho•telu na zapowiedziany dar. List Kashma
na sprawił mu niiewypowiedzianą przyjemność. Pakę dostarczono dopiero okoł~ północyi. Dwaj ludzie, którzy ją
przywi.eźli, nie pozw()lli!i nikomu dotknąć opakowania ..
Urzędnik hotelowy zadzwonił na górę i Dargot zeszedł
osobiście na dół. Wymieniwszy szeptem kilka słów '/. tragarzami, kazat im nieść pakę. na górę, a sam poszedł
przodem. Skrzyrnię wniesilOno do sal-01nu i jeden z tragarzy ukląkł, by odbić wi-eko. Dargot powstrzymał go, mówiąc, że sam to woli zrobić. Za,rłacił szczol.drze tragarzom, którzy zara'Z odeszli.
·
Zapadła noc. W ulicy ucichło, w hotelu zapanowała
względna cisla. Nagl1e w salonie lorda Dargota dał sii;
słyszeć straszliwy krzyk:.
Zewsząd zbiegli się g\Jiście i sfużba. W tłumie znaleźli si-ę dwaj panowie, wyglądający na cudzoziemcó\·,
którzy przyjechali tego dnia po południu i zajęli poh
w tym samy1m korytarzu co !1ord. Wyższy i chudsz .
z nich pierwszy wpadł do salo11;u, gdy wyważono. drzwi.
Za nim rzucili się: nocny portier i dyrektor hotclu 1 wyr:wain~ ze snu.

skrzynią.

- Co to? - zapytał trwożni.ei.
- Chyba mumia - odezwał się wysoki van. - Ciekawe czy to było · przyczyną zemdleniai bidaka
Nocny portier zajrzał ze strachem do paki.
- Na Boga! Zimno się robi, jak spojrzeć. Ale dlaczego on to sprowr.dził?
1
})yr.ektPł wi·e9.zi.ał coś
o zainteresow mia-eh Ionl'.i
Dargota.
- Lora D~rgo·t zajmuje się egiptoilogią - rzekł i wyprosił gapiów do salonu, gdzie wezwany lekarz hote'awy cucił zemdlonego.
Dargot -0twcrrzył przerafone oczy l na widok wieńca
'. war~y naofoło,
momentalnie się uspokoił. Ale przez
hwilę powtarzał: ręka! ręka, ręka! póki się nie spo1 rzegł i nie opamiętał. Dużo go to kosztowało.
~ pół godzinyi przyszedł
zupełnie do siebie. \Vilząc ogólne zdziwienie, zaczął
się tłumaczyć, ż e j:s:
·ycerpany nerwowo, skutkiem czego wyobraźnia rłat~
·u figle. \V.fa ~nie bad ał nowy o!rnz mnmii i może uleg
.r:lui:y1!.'.lcj!. Oto wszystkOI.
,,
W pokci~u po d1ng icj slroi1i-' koryl<uza Spinnett mó·
wL do i\·, ·,,,tana:
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Rocznica Wielkiej Konstytucji 3 Maja
dni~n1 manil~slac:ji

BACZNOść! PODOFICEROWIE

REZERWY!
Zarząd i Komenda Koła, Ogó'.1nego Zwią
zku Podoficerów Rezerwy w Łodzi, wzywa
wszystkich człot1·ków na zbiórkę w dniu :.i
maja br. na g{)dz. 8 rano, d{) lokalu Związ
ku przy ul. kpt. pil. żwirk·i 8.
Po przybyciu na zbiórkę należy wpisać
się na listę obecności.

polski~j .tłrlftii
do mi~szkańców lodzi

ku czc:i

Od~zwa Komił~łu Obgwal~lski~ao

W związku z nadchodzącą 148 roczni- w kościele katedralnym św. Stanisława zek Strzelecki, P.W. Przedpoborowe, P.W. pracujące na polu obrony państwa. Inne
Do nieobecnych - nieus,prawiedliwioKonstytucji 3 Maja, Komitet Obywatel- Kostki, o godzinie 11,45 defilada na Placu Specjaln·e, Związek Rezerwistów, P. W. związki, instytucje i organizacje ograniczą nych, będzie zastosowainy rygor organizaski Obchodu Uroczysto.ści wydał ..: społie Wolności, o godzinie 15 przedstawienie dla PocztoW'e; Oddziaiy bez broni: kobi·ety __: się do wystąpienia tytko delegacyj.
cyjny.
czeństwa łódzkiego odezwę treści nasltępu żołnierzy w Teatrze Miejskim śródmi<:J P.W.K„ Z.H.P„ Związek Strzelecki, męż
jącej:
ska 15 („Zaczarowane Koło" - Rydla); czyźni - Hufce Szkolne, Z.H.P„ Związek
I „Obywatele!
o godzinie 16 - 18 koncerty orkies·tr w Strzele.cki, i.n.11ie StO'Warzyszenia P. W.;
Dzień 3 Maja jest rocznicą
wielkiego parkaoh: Sienkiewicza, Poniatowskiego, Związki Historyczne sfederowane, Zwi·ązki
duchowego wysiłku Narodu Polskiego, któ źródliska i Julianów; o godzinie 18 wie- Historyczne niesfederowane, Tow. Gimnary postanowił naprawić błędy swego życia czór poetycki poetów łódzkich na F.O.N. styczne „Sokó'ł", Szkoły dołą·czają się do
ustrojowego, .a przez stworzenie silnej ar- w sali Rady Miejskiej - Pomorska 16.
defilady u wylotu ulic Nawrot i ZamenJhomii i zasobnego skarbu uniezależnić byt
fa; Związki Młodzieżowe: Z.H.P., Słtużba
państwowy od wpływów potęg obcyoh.
KOLEJNOść DEFILADY.
Młodych O.Z.N., Kat. Zw. Stow. MłodzieDzień 3 Maja 1791 roku pozostanie na
Kolejność defilady w dniu 3 Maja r.b. ży, Organ Młodzieży Prac., Związki i KJu.
wieczne czasy dowodem mądrości politycz- jest nastiępująca: Wojs:ko garnizonu Łódl, by Spottowe, P.C.K., L.M.K., L.O.P.P.;
nej Polski, dowodem umiejętności i zdolno Policja Państwowa, Kawalerowie Orderu Rz·emiosło, Straż P-0farna1 Zmotoryzowane
ści do składania na ołtarzu Ojczyzny przy- „Virtuti Militari", Związek Oficerów Rezer organizacje LOPP.
wilejów i niechęci stanowych.
wy, Związek Podoficerów Rezerwy; OdW te~m pochodzie 3-majowym
Konstytucja 3 Maja stała się testamen działy P.W. z bronią: Hufce Szkolne, Zwią- winny wziąć udział jedynie orgąnłzacje,
tern ludzi szlachetnych, którzy pokazali, jak
należy Polsce mądrze i ofiarnie służyć.
W Insurekcji Kościuszkowskiej przekazał Naród następnym pokoleniom testaodłł~dzle się dnia 2 maja
ment walki zbrojnej o Niepodległość aż do
ostatka.
W dniu 2 maja r.b. ( (wrorek) o godzł- Ok1(ęgu LOPP p:nzy materialtiej wydatnej
Obywa~ele! Dziś Polska jest wielkh1 nie 11-ej rano
lotnisku w Lubli.$.t od- pomocy K001itetu Przentysłowego FON.
mocarstwem, dziś święcimy rocmicę Kon- będzie się w ramach ar~ji LOPP uro
Na uroczystość tę 7.apowłedział swój
s~ytucji w warunkach wyjątkowych, ale za- czyste otwnrieie ł poświęcenie V-tej Szkoły przyjazd prezes Zarządu Głównego LOPP
sadnicz·e wskazówki polityczne zostały te Pilotów LOPP im. żwirki i Wigury, orga- getllemł broni inri. Leon Berbeold.
same.
nimwanej przez Zarząd Wojewódzkiego
Rząd, Skarb i Wojsko!
Dziś wjelkość swoją
budujemy na:
Armii Polskiej, której trzonem i podstawą
są masy robot.niiczo - włościańskie, wychow dniu t mata
wane w p-0·czuciu odpowiedzialności za losy Państwa Polskiego; na tradycji w.alk
Starosta Grodzki łódzki wydał następuKary aresztu i grzywny mogą być nało
niepodległościowych, w których nie oglą- jące zarządzenfo:
·żone łącznie.
daliśmy się na wi·elkoić ofiar i poświęceń;
Na podstawie art. 4 ipunktu f. ustawy
Starosta Grodzki Łódzkl.
n.a n·ieustępliwej woH budowania wielkiej z dn. 21 ma.rea 1981 r. (Dz. U. R.P. nr. 81,
Dr. Henryk Most<>wski.
przyszłości Narodu, który nie ustanie w poz. 423) znowelizowanej roz,porządzeniem
porównała qo wypraną
swym wysiłku „aż się rozs•ypie w proch Prezydenta RP. z dnia 24 paźd'zi~mika 1934
i pył" wroga zawieruoha.
r. (Dz. U. R. P . .nr. 96, po~. 863) oraz xgod
przyjaciółki!
Miasto rozwiązało umowę
„
((!(. " '
· : ·.
• '
Przykład mądrości politycznej dał nam nie z par. 1 roziporządzenia Ministra Spraw
z • Teatrami Miejskimi•
'
I
•
właśnie 3 Maj 1791 roku. Dziś wiemy, że Wewnętrznych z dn. 14 czerwca 1933 r.
\ .I '
f.) W konsekwencji ogłoszenia upadDługo noszona, ciEłsto prana była !a bluzka, a jednak lśniła
tylko Naród, który umie zdobyć się na (Dz. U. R. P. nr. 45, poz. 351) ze wz,ględu
wielki wysi~ek i ofiarę, jest szarrowany i ro- na po.rządek i spokój publiczny z~kazuję łości s,półki z ograniczoną odpowiedzialnoidealnq białościq. Jak azare wydajq sję przy niej majteczki
śnie w potęgę.
Siprze'daży i ipodawan-ia napojów allkQ.holo- ścią f>.n. „Teatry Miejskie", Zarząd Miejdziecka. Tak, test tylko jedna prawdziwa białość - białość
Dlatego rocznica 3 Majia znajd.ujoe nas wyoh na obszarze m. Łodzi w czas.ie odi go skim. Łodzi rozwiązał w dniu wctorajszym
radionowa. Bo Radi9n \ISUWCJ z bielizny brud cc:dkowicie :
~jednoczonych, si1'nych i przeświadczonych, dzin otwarcia zakładów sprzedaży i wyszyn umowę z wymienioną. s,pMką..
Rozwiązanie nastąpiło zgadnie z warun
11-ie nie tiylko sami jako potęga się ostoimy, ku na,pojów alkoholowych do godz. 22-ej
niezliczone pęchei:zyki tlenu wytwarzajqce się podczas gokami
przewidzianymi przez umowę.
'łle skupimy innych słabszych wokół siebie w dniu 1 maja 1939 r.
towania bielizny w Radionie przenikajq bieliznę na wskroś.
- idea Polski JagielJońskiej żyj•e jako cel
Winni przekroczenia 111me1szego zakaJak się dowiadujemy, Zarząd Miejski
i wskazania dla nas wszystkich.
zu, a więc tak osoby sprzedające lub poda- wezwał jednocześnie spółkę do wydania
Dzięki temu brud znika bez śladu.
Rząd i Armia Najjaśniejszej Rzeczypo- jące, jako też kupujące lub spożywające na- miastu w terminie do dnia 1 maja r.b. gm;ispolitej temu celowi stużą, w życie go wcie poje alkoholowe w wyżej oznaczonym cza- chów i majątku miejskiego, znajdujących
lają i Polskę nowym blaskiem przyozdobić sie, karani będą w trybie administracyjnym. się w zarządzie spqłki.
potrafią.
grzywną do 33 zł. lub aresztem do 2-tygod
lwczoraj bawił w Łodzi sekretarz Związ
Najjaśniejsza Rzeczpospolita, Prezy- ni, zaś w razie powtórzenia przestępstwa
dent Prof. Ignacy Mościcki, Armia Polsk:i grzywną do 500 zł. lub aresztem do 4-ch ku Artystów Scen Polskich. w Warszawie,
odbywając kolllferen<:ję z Zarządem Mieji Jej Wódz Marszałek Edward Smigły - tygodni.
skim m. ŁO'dzi w sprawie sytuacji, j.aka wyRydz - niech żyją!
tworzyła się w łódzkich teati;ach miejskich
Przewodniiczący Komitetu:
MATKO!
w związk.~ z ogłos.zoną. ich U:J?a.dłością. W
(-) Antoni Purtal
Chcesz mieć zdrowe dziec.ko, cieszyć k~n~erenc11 u~zestn1czylt r6wmez. przedstaWiceprezydent .Miasta".
Odezwa kończy się wezwaniem: „Wi- się swoim niemowlęciem zapisz się na 2-ty w1c1ele łódzkiego zespołu artystow.
tajmy owacyjnie maszerujące pddzbły godniowy Kurs dla Matek „Jak wychowyA'ktorzy podtrzymali swą propozycję
wojskowe!".
wać niemowlę".
prowadzeniia teatru na zas.adach „działówKurs rozpocznie się dnia 9 maja od go- ki" w razie przyznania im .pTzez Zarząd
PROGRAM UROCZVSTOśCI.
dziny 18 do 20 w lokalu „Kropli Mleka" Miejski resz..tek subwencji, n·iepobranych
Program uroczystości jest następujący: ul. Pio~rkowska 103.
przez <lyrekcl!:J
Dziś wielki lot propagandowy
W dni'U 2 maja r.b. o godzinie 19-ej 'Ode
.
Oplata za kiurs wynosi zł. 10.
grany zostanie na ulicath miasta przez orBJiiższ.ych informacyj udziela biuro ToZ SODALICJI MARIANSIUEJ
kiestry wofskowe i cywilne capstrzyk.
warzystwa „Kropi.a Mleka", Piotrkowska
SodaHcja Maria.ńska Mężczyzn przy koś
W dniu dzis~jszym w godz:it1:ich mię- dowy w celu poputaryziowanh Pożyczki
Dnia 3 maja o godzinie 7-ej rano z wi 1eż Nr. 103, tel. 142-45 w 1godz. od 9 do 14 ciele OO. Jezuitów w Łodzi w niedzielę dn. dzy 17-tą a 18-tą ~ad rniask~m n:uzym uka Ob11vny Przeciwk>tniczej.
kościelnych i fabrycznych odegrany zosta- i pnyjmuje zgłoszenia do dnia 5 maja l'.b. 30 bm. o godz. 15 dla młodzieży a o godz. żą eS.ę w grupowym locie e..~dry samolonie hejnał, o godzinie 9 we wszystkich
Dla kobiet zawc '1WO pracują.c:ych, oraz 18-ej dla dorosłych urządza iprzedstawienie tów wojSkowych najnowszej polskiej konświątyniach odprawione
będą
nabożeń żon urzędników państwowych i samorządo ku czci św. Andrzeja Boboli pt. „Apostoł strukcji.
stwa, o godzinie 10 uroczyste nabożeństwo wyo'h o}5lata za kurs wynosi Z'ł. 5.
Piński". w sali przy ul. Krawieckiej.
Lot ten będzie nrlał charakter prop.agan
cą
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w 3 akta1:b (4 obrazaeh) Władysława Bus Feketego

Frzek•ad W łon zim ierza Jampelskiego-ReżJseria Stefana
Wronckie...o
Premiera w Teatrze t olskim

•

•
Nie .po raz pierwszy na afiszach teatróv.:
łódzkich znajdują się nazwiska autorów w r
gierskich. Dyrekcja Wroczyński - Mory
ciilski wystawiła „Z miłosci niedostatecznie'.' Bus Fekete!Yo Wielką Miłość" Molnara, „Mysz koś°ci~l~ą" i „~atm(' Fodo~
ra, „To więcej niż miłość" 1 ,,Trafl~ę pa11i
generałowej" Bus Feketego oraz „N1eus~ra
wiedliwioną godzinę'' B.e keffi'ego. Do W~-1
zainki tej dochodzi Vulpiusowslk:i ,,Zwy~1ę ·
żyłem kryzys''. Oto bilans sztuk węg1 c.
skich granyc'ćl w Łodzi za!wsze z powoclze·
niem. Nie powinien on dziwić ni_ko~o'. kt:j
bacznie ~ledzi niesłychany rozk"w1t zyc1a
atralnego na Węgrzech.
j est w tym rozkwicie taCca dynamika, że
komediopisarze węgierscy konkurują zw;·
cięsko z pisarzami franc~skimi,. którzy cto
niedawna posiadali w wielu krap!ch mancpol na
lżejszy repertuar rozrywilrnwy.
tym więcej, że faktura! sztuk węgierskie~ i
ich koloryt są bardzo podoh1~e do. u~woro~
nadsekwańskich pisarzy. Nie dz1•w1my się
więc. że dyrekcje polskich teatrów talk c.'!;ęsto sięgają do repertuaru autorów węg1erskich tym bardziej, że i poziom artystyczny

I

tych. \.~id?wi~k, niekoniecznie . aspir~JcJami
sw?1~m s1ęgaJący~h p~ laury w1~c.znosc1 •. da
leki 1:st od przec1ęt~e.1 bama.lnosc1. Węgierscy p1.sarze - n.alezy d?<lac - ~ą bar~<.o
płodni. W swo11m czasie sensacją stolicy
\~ęgie! była ba1śń po_etyc~~ o charak~erze
m1stcnum ,,Cud w gorach - Franc1szk2
Molnara.
. . . .
.
.
A oto ~aJW~~meis~e nazwiska sceno~ 1 -

s~r~y węg1ersk1c11, ~to~ych _sława ~rom1:-

n~UJe dalek~ za granicę ie~ 01czyzny · Eug;,nmsz f-!e!ta1 - autor „N1eme~o Rycerz;i ,
~mmench Fol des, Dez~dery „szomory, J~n
\ aszary aut~r „Małż ens.twa , . ~ładysła N
F~dor,. Franciszek Fen.d:1'k, .Elzb1~t~ La~~·
Mtk~łaJ K~I.aya, Belkeffl 1 nCJ1jbard:i:1e1 z n1cn
w tej chw11l .kasowy Koi?man _Czat?os, ktt.
~y z:ob1~ .maiąt.ek na ~ap1talne1 farsie „Mo1a co~ka: iest me tak~ . . . .
"
fN1e uł"ega wątplnvosc1, ze „Ja.n , \~ystawiony na deskach Teatru Polskiego Jest
jedną z najlepszych komedyj Bus Feketego.
Poza swym satyrycznym tonem na stos.u~ ·
parlamentairne na Węgrzech, posiada .'
dobre~o dowcipu i nieprzeciętnego humor~
.te, zai1ste, ta nowa komedia autora „ Traf1-

ki pani Generałowej" stanowi prawdziwą stasca!to, potęgując się z każJym aktem.
ozdobę
w bogaitej jego scenopisarsk:ej Trzeba być Bus Feketym, by z nagromatwórczości. A przy tym komedia „Jan" opar dzonych chmur, jakie zarysowują się w
ta jest na paradoksalnym założeniu. „Jan" pierwszym akde, nie łunął deszcz, .1 przejest idealnym kamerynerem u przedstaw - ciwnie - nastał pię.by pogodny d?ieii i jaciela! starożytnego rodu, hrabiego ordynata sny widnokrąg opasał to, co się zwie życzterokrotnego prezesa rady mioistrów, n1, ciem k0;medii. Ta!k przedstawia się stron:i
leżącego do konserwy węgier!;kiej. Nie pr?e konstruktywna „Jana". A Jeśli 610dzi o ryszkadza to, że Jan w 05tatnich '..vyborad1 sunek figur, które hvorzą komedię Etwierwybrany został równie.ż do parlamentu, ale dzić trzeba, że każda z nich, czy to Jan, czy
z listy socjaiHstycwej. Jan nie opuszcta stary hrabia, czy hrabia Jerzy - mąż Kaswego pana, Hrabia expremi·er chce mieć tinki, mai swój wyraz, swe obl!cze dt:chowe
przy sobie i w parlamencie swego ideal!'!e- swój świat pqglądów i wierzeń or.'.!z twogo Janał Zdawałoby się, że się W!:zystko co rzy samodzielny typ o dobrz~ przeprac:)brze ułoży, gdyby nie pewne rzeczy, o k'ó wanym ciężarze gatunkowym. Oc7vwiście,
1yc'il się nikomu nie śniło. Po pienvsze Jan najwi·ęcej farby wlał autor w rysunek pow gruncie rzeczy był wykształcnnym i inte- staci starego hraibiego, obdarzaj:ic go ·iloligentnym człowiekiem. Wolny od zaj~ć zoficznym spojrzeniem na ~wic:t, d,:żą doczas poświęcał nauce. Po drugie od niepa- zą optymizmu i bogactwem wartości dumiętnych czasów kochał się w córce hra- chowy.eh, uczciwością i dobroci~. c:> u pobiego, młodej, a nieszczęśliwej mężatce Kt lityka tej miary zakrawa nawet na ż21rt.
tince, która ze swej strony ŻJ\.Yiła do niego Kontrastem starego hrabi go bęozie jego
ukrytą. ale. praw.dziwą miłość. Poci. kroie<:. zięć Jerzy~ karierowicz i krę~aez. „Jan"
4-tego aktu sytuacja się wyjaśnia. Mąż Ka- opraicowany jest przez aut)ra z dużym tatinki zosta.nie ministrem haindlu za '>!'rawą lentem, jest jalk gdyby c;ym 1.1iOZ!j l"icrwiastposła socjalistycznego Jana. Da więc roz- ków uczuciowych i społecznych..
wód Katince. Jan wyjedz.ie :io mająi'ku swe
Postacie kobiece mają 1 ownież z ~ńry
go przyjaciela pod Wiedeń, dokąd \~· naj- zakreślone grnnice ·myślowe swego życio
bliższym czasie uda się również hr:.ibir.a ~<a wego poglądu. Arystokr1tk• z ducha, a. więc
tinka1, posiadając błogosławiPi'istwo swych demokratki. Przystojny i wytw~1rny Jar,
rodziców.
choć kamerdyner, posiada w ich oczac'n
Oto w najogólniejszych zaryc:ach tło uro!k, jako człow'iek i mężczyu;a~
komedii, zmontowane.i wecH11~ naib::irdziei
~ więc ~amy do ~zynie!"ia ?: dobra kowy~zukanych form sceniczn);'ch. Po .~ro:-'.u med1~. Moze być więc dobrze zaf! ra1·ą ~
maistersztyk teatralny. Akcja rozwt~a się wyrezyserowan~. Reqsea: Stefan \\ ronckt
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dzielnie wywiązał się ze swego zad«11ia:,
tworząc jak najlepszy spektak\ za co należą mu się wyrazy uzn1nia.
A teraz wykonawcy. P. Wacław l\'10drZeński grał bardzo dobrz·! ~tarcgo hrabiego, bowiem op.arł swą rn!ę na k"mN.liowym tonie. Od pierwszej do ostd r.iej sceny był szczerym, prostolinij:ly111 i jowialnym arystolkratą.
Wiernie tow~yszyh ·mu i;. A„tonina
Dunajewska w roli hr. Cecvli •. T;i clvskonała artystka wykrzesała ze- s1·:e1 ; 11 wicie uczucia i sentymentu.
Hr. Katinkę wykona!a1 z du±ym talentr~
p. Barbara Ludwiżanka. Roia bardzo s11htelna i tylko artyst'ka tej m; Hy, c,1 Ltdwiża1nka, mogła ją tak subtelntr· cdtw'-Ji-Zrć.
. P. Stanisławowi SieZięaicwside111u z:i
kreację Jana należą. się sf0wa rzen. li:1.•go
uznania. Ten uzdolniony artv~·a którv zJobył sobie Łódź rola ć:1Jesf;:,~r:~·1::. \\' „Rewizorze", znalazł z~ów w rcli jar.z s~~ru...
kie pole do popisu.
Pięknie wywiązał się ze SWl'::::•) zada11ia
p, Adolf Nowosielski, ja:rn hr. Jerzy. Nie
przeholował swej „czarnej" k r ~acji, ~rał z
dobrym smakiem i dyskri~tnym umiarem.
Budził wesołość · na sali Jan At:-ozii1sJd
w. roli kamerdynera, na.st~p1:y Jana. N;c
dz1w.nego, że kaiżde uka.!a.:ie się jego :la
sceme wywoływało gorące okla~ki.
Dekoracje p. Axera były bard!0 -gu...
słowne, a w obrazie trzecim budziły za„
chwit! . ___,
~
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\'-'vmownym

przykładem ofiarności· świa
oddziału

ta pracy jest oiiata robotników

gumowego firmy W. F. Schweikert (Wólczańska 215), którzy zarObek jednego dnia
Oddali na FON. Dało to w sumie 1035,20
zł. Tu należy dodać, że niedawno pracowni
cy umysłowi i robotnicy tego oddziału ofia
rowali razem Zł. 1.000 na ścigacza ziemi
łódzldej.

„To jest nasza ofiara Potu - oświad
czyli delegaci robotników w redakcji „Kuriera Łódzkiego". - Gdy zajdzie potrzeba tak samo chętnie złożymy ofiarę krwi".

* * *

Robotnicy firmy Danciger, Kątna 6-8 zadekla1rowali zbiorowo na POP. zł. 2.200 jeden dzień pracy. Wpłacili już pierwszą
ratę 734 zł. Obligacje POP. złożyli na FON.
Pracownicy piekarni Józefa Kopczyń
sfkiego ofiarowali na FON. jednodniowy za
robek, na ogólllą sumę zł. 83 gr. 40.
Czując głęboko potrzebę przyjściai z pomocą Ojczyźnie, uczennice Państwowej
Szkoły
Przemysłowo-Handlowej żeńskiej
Łodzi, (ul. Wodna 40) zakupiły Pożycz
kę Obrony Przeciwlotnkzej za sumę zł. 400
którą przekazały wraz ze 100 zł. Obligacją
Pożycz~ki Narodowej na Fundus~ Obrony

w

Narodowej.
Delegacja

h«::~s

o

z 111iy y ol"arą

Gdy zajdzie o rze,
Oto

Nr. t1R
.......-cm;:m1JZ1111B1„m!l„11111„ma11m...111111„11mm:J1_.li:a11D•

Nied7.iel11 30 kwietnia 1939 roT<u.

c, dzisiejsze

.świata

•

I

p.r.u1cy

Iw Łódzkim
Dowiadujemy
banki, zrzeszone
Oddzi2.'1e Związku Banków w

ny rosyjSki, 1 bransoletkę z !<Wnet srebr- przystąpiła do kontroli przebiegu subskryp
nych ros„ 1 bransoletkę srebrną i dewizkę cji wśród l~upców. Rozesłane zostalły pi'S~m
srebrną.
ne zapytania do 13.000 kttpców, wyłkupuią- i
Fabryka Wyrobów Włókieniczych M. cych patenty kategoryj I, II i III. Do Izby
Klajmain, Łódź, ul. Piotrkowska 64 na za- napłynęła do dnia wczorajszego część odkup samolotu 24.000 zł.
powiedzi,
dotyczących
deklaracyj na
. .
. " S p. ~ o. o„ Ło'd.z, p rze- 700 .OOO z.ł od kup1ecrwa.
„ KonsorCJUm
jazd 62 - 1.000 zł.
jutro zbiera się w Izbie P. H. Sekcja Rad
Robotnicy i urzędnicy Zakładów Prze- ców Handlowych, aby dokonać wyboru demysłowych Emila Haeblera, Łódź, ul. Dą- legatów, którzy będą prowadzili dalszą kon
browska 23 na ścigacz im. wicepremiera trolę wśród kupiectwa.
Kwiatkowskiego 2.933,49 zł.
* * •
P. Karol Walerysiak, plutonowy kontr.
Niezwykle pomysłowy
ofiarności jest
P. \V. jedną obligację 6 proc. Poż. Nar. p. Koprowski, właściciel magazynu mebli
nom. wart. 50 zł. oraz jego synek Leszek przy ul. Zgierskiej 56, nagrodzonego zło
Karol Walerysiak 5 zł„ 1 dynair, pół marki tym medalem na wystawie w r. 1937.
niem., 2,80 rub. ros. i część koperty od zeP. Koprowski ofi<l!rował na FON garderobę i 2 łóżka (piękna brzoza) wartości
garka srebrnego.
Dozorcy robót drogowych w Zarządzie 550 zł. Gdy tylko znajdzie się nabywca
Miejskim i pralktykanci zrzeszeni w ZPZZ. (a znaleźć się musi jak najprędzej), ofiara
subskrybowali POP. na łączną sumę około wpłaicona zostanie w brzęczącej monecie.
5.000 zł. przy czym suma subskrybowana
P. Koprowski za naszym pośrednictwem
wynosi po 100 zł. nal dozorcę i po 75 zł. na apeluje do swych kolegów aiby złożyli podobne ofiary.
praktykanta.
• * •
Apel ofiarodawcy nie powinien cze«cać
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa długo na naśladowców.

I

, uUZNACZENIA ZA l:'tlACJ:_; 8A POLl'
TURYSTYCZNYM.
P. Stanisław Rogalski, dyrektor świato
wej Organizacji Podróży „Wagons-Lits/
Cook", został odznaczony za pracę na po
lu turystycznym Złotym Krzyżem Zaslugi.
P. Stanisiaw Roga'ski pracuje ni tyni
polu przeszło 35 lat i jest pionierem w tej
dziedzinie.
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dla sprawy

sub-

·skrypcji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej
1
- w niedzielę dn. 30 kwietnia i w środę

11

bk

w

J. E. ks. Biskup Ord. Jasiński o P. O. P.·
Jutrzejsze przemówienie radi•we

Związku Robotnicz. Przemysłu Spożywczego w Polsce Oddział w Ło
dzi wpłaciła dziś na POP. - 300 zł. nieza-

Jutro t. j. w poniedziałek, dn. 1 maja prZemawiać będzie prZet.l radio na temat
br. o godz. 20-ej JE. ks. biskup dr. Włodzi- Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej.
leżnie od zt. 508 wpłaconych w dn. 7. IV. mierz JaStńSki, ordynariusz diecezji łódzkiej 1
•
r. b. na L. O. P. P. i zł. 21,21 na ścigacz
woj. łódzkiego i!1'1. wicepremiera Kwiałkow
łk
skiego.
* • •

Wizyta min. Kościa owsk•tego w t odZł•

W niedzielę dn. 30. IV. o g<>dz. 12 sZko
Lód:i otrzyma kredJły na roboty sezonowe
la powszechna nr. 11 wystawia w Teatrze
Wczoraj 0 godzinie 15-ej przybył do
W toku konferenieji m. in. minis·ter Zyn-.
Popularnym piękną bajkę ze śpiewami i Łodzi Minister Opieki SpoJ.e-cznej Zyndram- dram - Kościałkowski oświadczył odnośnie
tańcami „Trzewiki szczęścia" w 3 aktalch. Kościałkowski. w towarzystwie wojewody tegorocznego sezonu ,robót publicznych w
* • *
józewskiego i prezydenta Kwapińskiego Łodzi, że liczba rolbotnilrow sezonowyah u
Zamiast wieńca na grób ś. p. Anny Skro Minister zwiedził osiedle TOR na StokaC'h trndnionych w bież. sezonie będzie taka sa
biszewskiej - na'Uczycielki Pub!. Szkoły i budowę zbiorników wodociągowych na ma, jak w roku ubiegłym. Odpowiednie na
Powsz. III stop. Koło Przyjaciół Harcerstwa BudaC'h Stokowskich. Następnie odbył w LO iue-dyty zostancl Łodzi przydzielone.
W godzinach wieczorowych Minister
w Stokach - Sikawie składa 15 zł. na Pun urzędzie wojewódzkim konferencję, w któ
rei wzięli również udzi.ał wyżsi urz~dinicy. wyjechał do Warszawy_.
dusz Obrony Nar~do~vej~

w ,,Odr d

•

P. Jerzy Doering (Zawad:zJka 10) złożył
f
li
1.000
na FON
5000 zł. nai Pożyczkę Obrony Przeciwiotni- .
~
czej. Równacześnie p. J~rzy Doe6ng złona Zarzewie
ż ł na d 1.. • • A ··
ł · 10 d
.
.
.
Y ' ozcro1e~1e. rmn w z ocie:
oDorocznym zwy;czajem odbyła si~ w Jo-!śc10we przem6w1enfe wygłosił prezes az1eł
amerykans~1ch, .20. dolarów amer~- kału własnym przy ul. Skierniewickiej, tra- nicy Stanisław Mruk, życząc wszystkim
k~n~~~c~, 20 ~ubh rosy1sk1ch, 20 ~arek ~1,e <lyoyjna .a zarazem podniosła uroczystość członkom i ic<h rod~inom: szczęścia i zgo~y
mie KJ~ , sre _rem 5 franków s~wa1c~rsk~cn dzielenia się jaj~kiem dla czł. Stow. i mło- w domowych ogn1skaoh, oraz powodzema
5 '.r. fJ ancuskich, srebrną paip1erośmcę 1 3 dzi·eży.
w pracy zawodowej, aby rok bieżący był
.
. .
Aktu poświęcenia dokonał ks. pre'fekt na·dal ro:kiem pokoju powszedhnego, świetrózne moi: ety srebrne.
P. Zofia Lubor~dzka z. majątku Lipie, 1świtaj ski i wygłosił bardzo piękne i bl.11du- noścl, jedności i dumy n.arodiowej, aby spopow. Raw~ Mazowiecka z~ozyła na r~ce s.t~ I jace przemówienie o pokoju Chrystu~owym łeczeństwo polskie dochowując wierności
ros~y powiatow. ~v Ra1w1e Mazowieck1ei i "radości związanej ze świętem Zmartwych Bogu, Kościofowi i Ojczyźnie było nadal
dwie zł?te obrączki na Fundusz Obrony Na wstania Pańskiego, ż,ycząc serdecznie, ze- bastionem w obliczu światów poga11skich
rodową
br.anym lepszego J·utra i pomyślnego rozwo i wrogów naszej niepodległości.
* • "'
·
· ·
N
·
r
w Dowództwie Okręgu Korpusu nr. IV. JU orgamzacyJnego. astęprne oko iczno- Po 'przemówieniach ł podzielen.lu się
w dn. 26, 27 i 28 bm. zostały złożone nastę
jajkiem wzniesiono kilkakrotnie okrzyki
pujące ofiary: na FON:
na cześć Rzeczypospolitej i jej ukochanej
armii. Resztę wieczoru zebrani spędzili weKomendant, oficerowie i cały personel Ila srebrnym ekranie
'
soło na tow.arzyskiej herbatce P.oł-ączonej z
jednej z Komend Rejonu Uzupełnień O. K.
o~ligację i bony subskrybowanej pota1'icami.
zyczłk1 Obrony Przeciwlotniczej w kwocie
Kobieta z pieprzykiem
2340 zł. złożyli na FON. i zwraca1ją się z
umysłowe
apelem do wszystkich KRU. na terenie Rze
Cafo niemal pra!a europejska drukuje ostatnio
czypospolitej by poszły w kh ślady.
w rubryce recenzyj filmdowych jc:~~owej treści na
PRZESUWANKA
p p
główek: „Ameryka ma obry, sm. :
.
.
a a k k w
· acholczyk Leon pracownik jednej z
Cóż spowodo~ało tak n~rl~ 1: 1 ednohtą zm11111~
KRU. złożył jak dar na FON: 1 pierścionek opinii Stnreg-0 Swrnta w odnie.!>1enm do imaku Ame.
a a r t w
rykam? Wsznt< dotąd E~q-pejczyii;,y w 'P 0 ?!uciu ·~e~
a o k k l
z diamentem złoty.
D · .
wyżswki intełektualneJ nad „Yankesa11i11 wyrazal1
e 0 k m t,_
z1ec1 prywatnej siJkoły powszechnej sit' z prz.eląsem 0 amerykańskim poczu~iu humoru
Karoliny Kia~· w Rądomsku na za•kup kara- i d<l'h-rego smaku.
a a c d r····
binu - 366,60 zł. ·
Oto ukai;l)ł się l\ll ek.rana~h najnowBZY film z.za
a i l s P
p l(Joeman Mana,
. Łó..,l.
pt. ,,Panna Ew~". Jest to niezwykła komed~a
a a k s z
i:iz, u I. T yIna 6- -OCtnlllU
k
k
100 .
intryg i nieporaznmłeń, wy onanu i zagrana z ta nie
a a m n n
zł.
bywa4 meesvrią, ()bfitująca w tirk_ ifosk®~łe poroy&ły
a e c n s
P Ad l H
i liumo.r wysok.icj klasy, że zaćmiewa naJlepsze z do
. · of
erma12n Frydrych Łódź, ulica tyrhMasow..1~h
komedii euronej"oki~. I to jest pOWO•
.
.a Y. b_ s z
.
•
k
2
~ .. ,
...
.Wól czans a 7 5 ił.
dem, ie t"llła pran europejska s nie~łnmanym _za.
Po
przestaW1ernu
l!ter
w
rzędach
poz10~
Robotnicy, pracownicy i firma Ignacy rhwytem powitała to ar>7ydzieło. dowcipu, gry, rezy: 1 mych powsta·ną wyrazy, pierwsze litery kló
Fuks, Łódź, ul. Pogonowskiego 57 - 500 serii i dobreuo ~maku przyzn.agc, łe ,,Panna Ewa
.
•
dół d d . i i
stanowić moi:':i w2ór dla reali:zatorów europej6kich. rych,. czyta111e z gory -~a
' a ~ 1m ę
z. ponadto firma! od siebie zadeklarowala
Rolę tytułową odtwaru - Claudette CO'lbert.„ ko nazwisko sławnego fdmowca.
pożyczkę Obwny Przeciwlotniczej - 2000 bieta z piepr2ykiem.
zł.
Tak nazywa świat filmowy t~ jeidnę z najbardziej
UZUPELNIANKA
Spółdzielczy Łódzki Banlk Włókienni- uroczych gwiazd ekranu. Młoda, ślicz.na, zi;raibna, mi>
(Ul. „Filatelista")_
w sobie tyle pelnej wdzięku pikanterii, tyle suhtel·
+oda
czy Sp. z o. o., ·Łódź, ul. Moniuszki 5 · tru d no Się
- JCJ
· · oprzec.
ncgo fiI uteme•o urok u, ze
Pomijając "niezaprzeczone walory filmu ,,Panna
:+kra
.1500 zł., oraz na ścigacz im. wicepremiera
Kwiatkowskiego - 500 zł.
Ewa, rnmirny pr..~yznać, że lwi11 część wyjątkowego
+ora
. F lk
k
ł
powodzenia za1nhięcza on osobistym zaletom od·
.+zas
Krysia a ows a uczennica szko y po- twórci)ni roli głównej.
+t
'Wszechnej nr. 40, zam. w Łodzi, ul. Dani„Pana Ewa" wyświetlana jest w o-beic.nyrn pru• er
łowskiegó 7 złożyłai na FON 1 rubel srebr- gramio kina „Pałace".
:+oga

zł.

subskrybując jednocześnie sw·ęcone

1ar?w.

,,Panna f w a '

1y.

Rozrywki

I

ł

. [0 rft ~.[,i ~ 111·~n'!"lm; ~Jle 1·! IJl~I m·1~ł •
J
11n
U
I
KU
·~

~1

1J ·

~

~t~~~

te plotki !

- W Szwaj-ca-rii?...
- No tak, to daleko .od nas i tam widać
nie ma tyle żywności, co u nas. A zresztą,
moja pani, jakby nasz rzą·d tak rozkazał,
to_ by czekał. aż pani śmigielska powie?
Miałaby pani ogioszone i w radio ze 4 ra
zy dziennie, i w gazetach, i .na· afiszach.
To co się pani ma martwić, że gdzieś
ktoś coś słyszał i mówił.
- Kamień mi z serca spada. Ale .. moja kochana .pani Ccgiefska, skąd pani to
wszystko wie, jakby pani z książki czytała?
- Ano, żeby prawdę powiedzieć, to
ja 'dawniej też tak każdemu wierzyłam.
Ale i dzieci w szkole o niejednym się do·
wiedzą, no i zapisałam się na kurs Przyspo
sobie.nia Kobiet do Obrony Kraju, tam nam
wszystko tłumaczą. Niech pani będzie spo
kojna, pani Szymczykowa, jak będzie trze
ba coś robić, to się pani dowie, jak bo mó
wią z pierwszej ręki.
-Bardzo się Cieszę, żem panią spotka
fa. Zaraz mi ulżyło, ale pobiegnę i ja się
zgłoszę na ten kurs, gdzie to jest?
- Al. Kościuszki 57. Dowidzenia. Od
6 - 8 wieczorem przy}mują.
- A.„ czy to dużo kosztuje?
- Nic nie kosztuje Dowidzenia pani.

- Dzień dobry, pani Wojciechowska,
Co się pani tak spieszy? Idziemy w jedną
stwnę; Qwybrałam się kupić moi·eJ· Broni na
sukienk
_ J~h ktQ tam <lzisia' ma tow na
sukienki. Przecież co inne~o trz~b ~upować
a
•
.
.
. co _ta~ieg~? ~o1a.. pani. niechże
mi pani powie, J~ nic .ni.e wiem ..
:-. Jakto pam śmigielska, me słyszała
pani, ze rząd kazal?
- Rząd? A co kazał..
.
- z a-p~b-sy... ?RoNz~mi~ .pam? .
e n1 y co
1c me rozumiem
- Ano, na 2 miesiące zapasy ży~ności zrobić. Ale lecę, nie mam czasu, dowidzenia.
- Pani Smlgielska stanęła z<lumiona i
po chwili zawrócila śpiesznie ·do domu.
- o, kogo ja widzę. Pani śmiegielska dokąd?
Dzień dobry, pani Szymczyk()Wa,
nie mam czasu, muszę iść po mego starego przecież pani chyba słyszała.
0
·
j, czy jedno się słyszy, moja pani.
Gdzie tam człowiek ma głowę spamiętać
wszystko„ ..
Ale o zapasach przecie„.
śWIĘCONE W STOWARZYSZENIU
- Ee, o zapasach słyszałam, ma się ·
Pracownic Domowych J{atolicldch.
rozumieć, nasi wzięli tam gdzieś za moTradyc .
.
db ł
,,
.
. ze'
. wspo· lne .s·"·1·ęcone
Jlnym zwycza1em
o yo
s.
rzem p1erwszę_
nagro d ę zaw_ s, z.e. mo_.w_1ę,
w
Stowarzysze11,1·.
u
P1·a··
vv nasze chlopa_ki mocne w gaisci 1 nie d.~dzą cown;ic Domowych Katolickich, przy kos·
--:- A_le _111e o tych, o zap~s~ch zy~- ciele OO. Jezuitów, które zaszczycili S\I
nośc1 1no·\11 1ę że trzy cztery m1es1ące "lC
. b ł . '. · kl
' k
.
„ 1obecnośc_ia. OO. Superior
Jerzy Gołęb1·0,vsl
1
me ęl zie• s .epy z~m ną .„
.
. O. Fra.nc1szek Przybylski, kurator Stowarzi
-:- ~o ~~n11'.1ów1?_Tak ~d:az~ me n~e)szenia, oraz panie z patronatu. W serdw
będzie·. Moi Boze. A Ja własn1e idę kupić neJ·. niemal rodzinnej- atn1osferze, "pędzili,
pokr_ycie na kotd. ry„. I czemu to, pros z~ wspólnie pracownice dommve wiec;ór druk
b ?
I giego dnia świąt Wielkie} no-cy, urozmaica
palli, taj .mf yc
. k h
.
uz .ecę, pani
oc ana, nie mam jąc go deklamacjami, śpiewami i odegra
czasu. Dow1dz_enia'.
.
.
niem vvesołeeo ske.czu pod ki'er·O\"ni·ctwe'.
~
.,
Zost.ała pani Szymczyko.wa. n.1e. w1edz_ąc .p. Leokadii Katorskiej'.
d
co robić, przestraszona, az tu i zie znaioZebrnnie to uwidoczniło jak bardzo je~
ma.
.
.
.
potrzebna świetlica dla pracownic dom\
- cóż to pani tak s t 01 na ch od n1 k u? wych, by miały gdzie spędzić wolne od za
D · · d b
· ,
·
zien
ry.
Jęc chwi~e. Realizację projektu założen:
- Aa, pani Cegielska. Tak się zmart- świetlicy zajmuje się patronat przy Stowl

!'-

2

-

I

I

°

.~za~nk?~·
~ł~~kach~f~~~c;ob~~c
k:/:r~ędz~~?ć~k~e;~1rzyszeniu.
Bóg w!e c?. Każą . z~pasy robić, -~O~iU ~IKAT

ZWIĄ7Ku POWSTAN
1
a Ja JUZ sama me wiem, co 1 1ak...
<.:o~.' sL~tlhh„.ti.
Za każdym razem, gdy ktoś wygra ~a maitc P_f?iekty, k.tór.e ~v wyq~raźni n~szej
Zamiast !<r~J'.ŻY.k~~v wpl~ać orak:ujące ii
- Jaki~ zapasy? Kto każe?
.f
W związku z naclchodzącą 18-tą rocz:
loterii, zwłaszcza pokaźną sumę, pytaj 4 się zapcwmc nam maic.t..sw1etmi _Przyszło,ść 1 raz 1 ry i odczyt ac 1m1ę 1 ,nazwisko poety poi- A rnby na~z r.zą9.
.
. c~ wybuchu III Powstania śląskiego, z;.
go wszyscy wokoło:
.
na zawsz~. l?ozb_aw1<;: t~odsk i kłopotow. . 1 ' i<iccro.
- Kto to pall! mow11? Skąd pani to do rzci<l Grt1py Łć•dzkie1· .zw PO\"St $1
yy;
C
1 b pa~i 7"0bi z tymi piemeOczyw1sc1c ze p1e111ą ze same przez się
r=•
•
•
l
d .
~I ł
ł ?
•
.
. .
. wz
dimi? 0 pan u
· '
nie dai 1 s 7 cz.i~c!a, szczęście jest w nas saZa rozw1qzan1e P?wyzszyc 1 za a~i, 11 '"' g owy prz~s.z 0 •
.
. wszy~tkic11 powsta1!:.:ow do stawienia się 1
• .
Od _.icdź •c~t prawic zawsze jedno- mych. !.le pi_cniądze potra~ia ~a~ nm~1 za to desłanych w ciągu bieżącego tygodnia, r~
-: śm1g1els~a mow1ła. przed c.h'~ilą t dniu 2 maja rb. 0 ::;odz. 19.:10 w lokalu prz
1
1;:-r.mi:Cc.:
!11 oż::i,,~? ta 'IC~O ~rządze1'.'3: z7cia_ w.~~ncgo I dakcja przeznacza trzy nagrody w postaci polec1al~ pe\\.'n1c kupowac. Pom~sle~, tyle ul. Strzeleckiej 2-8.
_ Jeszcze nie wiem.
.. _
1 ~ai~!11.szych, ~Jysrny _byli 1at- n::1~11~ 1 e_i _na- i interesujących książek.
wszystkiego Jest, a tu raptem nic me bę-1
Ta nieświ?dorncść .i~st oczyw 1sc1c ~11- r~.zem na prz~csiwt nmniśec! lpoi~~iąd~~iwaaz~p1 ~~ÓS
NAGRODY OTRZYMALI.
dzie. A najgorzej, jak z mii;;sem, ho to ODCZYT CZERWONEGO i\RZYżA
ipełnie zrozum1" 1a u l·:izne 0 0 na Jwrro z1111a \''1CC rzecz~ ie
' s.ie :-na1-·
· ··
u
·
·
ł ·
- t ~ k' ch rz_'
"'I
·
S el~~i1·- O1:lczytowcj Ocldz1a
·
a ·eo-o dot ch~~aso\l.:,;ch ~a':-pnków"'matc'i:.ll, na'e7.ytego ulokow~niac ich za~sze
P. Franc:szck Pietrzak, Łódź Rok1cmska
-: mOJa
~ani,- a ~1ec
l~: pa~ll,
. St~ramem
~yclh '\padłK na o-le Spcsób w iaki na1eiy rl1ic T dlatego nalezy korzystac ~ .kazc.le1 na- 47_
czy nie opowiada. Az złosc mnie 01erze. Lu Ludzkiego Polskiego Czerwonego Krzy
!lllo.kować wygr;ne p'l:!niadz~. iest protble- ; d•:v·z:i.i:~t i s~ę s~~g~v1k7°~~ ~,ct~ 1 ~i~g~o:8g ~
P. E. J{y:;aska, Łódź, Zachodnia 36,
dzie coś gdzieś usłyszą i potem puszczają dziś o godz. 12 min. 30 w sali PCK prz
~em zbyt ważnym, bv go można rozs rz''
)t,t zć 0 J~~ 1 ~l· chwili
P. J. Markus, Lódź Oria 16.
bajik w ~wiat. Kazał rząd robić zapasy, ul. Piotrkowskiej nr. 190 p. dr. Waldem:
gnąpć bez_,głę~szego nnm.v·slu . k . o·c·iach zqt~~ {~t~~i~ ~\asowef może sie stać właNagrody są do odebrnnia w admi,nistra ale na 2 miesiące, wcale o sklepach zamk Bem, członek Tow. Społeczno-Lakarskie~
1 11 o o11czn s
ze w rozmai
· . srr<;Q
· b ~OSC!· · p am!e·?.JIDY:
· f •
·
kowsk a 111ę
· t h me
· móWl·1·l! i me
· u nas, a w Szwaj· ~y~ł.~s1· -O d czy t n t . " Ch O·rzy, na serce z ur
!yciarawua
zast;nawiamv
się yc
nieraz, co byśmy śn_ie źródłem ~aloc1
cji „Ruriera Ł6d7i)de.go"l Łód'z• P1·oh
zmbili, gdyby sie nam udało zdobyć większą ~1ec .<> !1abycm .. f!:'!, a moze. 1y. naiblt.~~ze 11. ·
_cariJ,„
•·
J.ema • W~t.~P._ be~łat~.
gotQ.w.kę. Nasuwają się nam wtenc~as ro~- c1ągmenie przy111~s1e nam pomyś ne WJ'nY •
~
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Kto nie z nami - ten przeciw nam
•

•

Samoobrona spol~czna
prz~ciw obcgm adłniorom
jest pilnym nakazem dnia

OSOBISTE,
P. Maciej Krzemi e:-. :e'WSkł izyskał dyplom i tytuł magistra nauk ekonomiczn.o „
społecznych na Wolnej Wszechnicy
Po!~
skiej w Warszawie.
Z KOŁA KOBIECEGO LOPP.

W

środę

dnia 3 maja rb. -0 godz. 16-ej

w si e dz~bie Koła Kobiet LOPP nr. 103 (ut.
Pisma pomorskie raazą swym czytelni- i pensje, które nie wiadomo kto panom demu wolno. Tak, szczególnie każdemu ob 1sldm !Obywatelem i ·świadd'l;y się to publi- Wa.pienna 15). P. Stanisława Macińska wy
.
cznie, albo jest się skrytym sprzymierzeń głosi odczyt pt. „J~k pracowały kobiety
kom, by interesowa.J.i siię rótnymi po<lejrza- mędrcom wypłaca. Alboż to nie znam} ta- cemu.
nymi typami. W obecnych ahwilach n'. e kich paniczów, oo to nie sieją, nie przą, a
Czy s·ię potem można dziwić, że w , cem wroga i wtedy llagtać w otwarte kar- polskie dla Niepodległości".

I

tylko ktoś w rodzaju „Fraulein Doktor", dobrze im się imwet z zagranicznymi paszcz•y „Maty Hari", może oddać duże usługi portami u nas powodzi. Spacerują po caobcym agentom. Nawet najnędzniejsze in- łych dniach. Wszystko ich interesuje, wszę
<l·ywiduum, może coś złapać, co jest wa- dzie potrafią się wśli7Jgttąć, dobrze ubnani,
żne dla nieprzyjaciela. iTakie i.nd1ywi<luum, syci, pobrzękujący piemędzmi.
które przez całe życie nic nie dokazało.
Musimy obudzić czujność, przetrze~
. Nie trzeba dużo gadać. Nawet więcej, oczy i patrzeć.
me trzeb.a za dużo wiedzieć. Korzyści z tePatrzeć, kto wykupuje nieruchomości z
go są żadne, a przykrości mogą być duże. polskich rąk, kto udziela Polakom łatwych
Poza tym warto interesować się takimi pożycziek, aby potem w odpowiedniej
ludźmi, co to nie wiadomo, skąd się bioq chwili ścisnąć dłużnika m gardło i wyku~ miejscowościach, położonych przy gra- pić za psie pieniądze ziemię i dorny z rąk
mcach.
polskich. Bywają u nas wypadki, że ktoś
Namnożyło się w ostat nolm czasie róż- sobie, ot rzem.łeśltlik podrzędĄy, kupuje nan·{'Cih d~m.okrążoó~, rziekomych „badaczy gie jedną nieruchomość i drugą. Kto mu dał
pisma sw1ętego" 1 rótnyclt innych ... „ba- na to? Jakie pieniądze? W jakim celu? Gdy
daczy": Łazi to sobie, jeździ, uprawia włó- by tak Polak naraz kupll sobie ooś, toby za
częgę 1 coś ... co jest pnwdopodobniejsze. raz wszyscy musieli wied2ieć: czy nie
okradł kogoś, czy nie jest w ispółce re z.łoTak piszą pisma pomorskie.
A w Łodzi?
dziejami? Ale że obcy, to już w&yscy jeW Łodzi też trzeba mcząć pilnie uwa- steśmy do tego preyzwy011ajeni, że się u
ża~,. może jeszcze bardziej, diż gdzie in- nas po staremu pr2prowad1Ja „Drang nach
dzteJ. Atboz to u nns mamy mało różnych Osten", że się wykupuje ziemię nieruchorzekomych „badaczy" pisma świętego, ob- ·mości, warS1Jtaty.
'
chodzących domy? Przyjeżdżają sobie
A to, że obcy łazi sobie po całych
z za świata, tacy muczycłele !od podejrza- dniach, żyje dobrze i nic nie roobi, to w sponych rzeczy i rozłażą się po okolicach jak łeczeństwie ma ogół ni·kogo nie obchodzi,
ro~ctwo. PrzyjeżdiJają tacy mędrcy, oo to n•ikogo nie i111teresuje. że obcy przybysz
aru w. ząb po polsku, ani słowa, la tu odrazu przybłęda rnzsiada się, staje się obywa tedła mcb przygotowano ł pokoje, i służbę, Iem, kupuje nieruchomości, to przecież ka:ż
0

Prosimy Cz ł onkinie oraz mieszkańców
dniach poważnej s·ytuacji specjalnie głoś ao 1ty!
osiedla im. Montwiłła - Mireckiego o liczmówi się w tramwajach w obcym języku,
Kto nie z nami, ten przeciw nami
ne i pu·nktua!111e przybycie.
jakby dla zwrócenia uwagi? Czy się można
H. Rud.
dz;wić, że wobec t~j pobł<1tliwości polskiego społeczeństwa typy podejrzane ośmiełają się malować swoje 2ębate, zaborcze
krzyże n.a naszych świątyniach? (Fakt!!!)
że chwali się na głos obce niekoronowane
głowy? że rozmait>e Persile szczuj ą otwarcie na wszystko co polskie? Czy policzył
kto, w ilu sklepach jeszcze rozpierają się
Aty i Henko?
Włoski minister sprawiedliwości oświad
cxył nie dawno, że i.a pomysł nosrenia białych pończoch tta gra.dicy Brenneru czy Tyrolu kazałby po prostu bić!
A u nas młodzi pachołkowie (knechty)
obchodzą domy i pytają wprost - jesteś
'Niemcem, CTiy nie? Niemieckie propagando
we ~ety wciska się kolporterom za dar· mo, aby je tylko na pierwszych miejscaeh
wywiesziali.
Przed kilkuset laty, mie~1AlQie toruńsey, w tej liczbie 11awet i Niemcy, którzy
mieli dość metod krzyżaclciego podstępu,
założyli t. zw. „Zwi~k ja.sŁCZUrczy", dla
samoobro~y przed atakiem ze wseystkich
:Poc:z:.~owo miała łekki osad '!la wewnętrznej stronie
zębów, potem prtyn:""to oblutnłęllie zębów a wrencie stron. Dziś, kiedy ws-zystko musi być jawfokże niemiła
luka I To moie-.zdarzyć si"'
każdemu
kto
ne i jastte, trzeba by i tę sprawę postawić
•
"I
.
/
we w ł a Ś c1wym czael,e nie postara się o d\unięcle ka.
zupełnie jasno. Albo się jest lojalttyrn pot-

w:""'·~~~[A.'~,,,,,

iasłaWo usta I

I

mienia nazębnego.
.
Używajcie Kalodonłu ł Jd'Sł to jedyna P'CSfO zawietojQca
·Sulforicinoleat, dzięki czemu usuwa kamień nazębn,
ł zapobiega jego ponownemu łwortenlu si<;. Tylko
wolne od kamienia zęby mogq być zdrowe I mocne.

Zbrodnia na Bałutach jeszcze nie wyjaśniona
Policja. na tropie sprawców
Makabryczna zbrodnia, jakiej dokonano na osobie 80-letniej Józefy Wojtczaikowej (Młynarska 3), której zwłoki pocięte
na kilkanaście części znaleziono poirozrzu
cane na śmietnikach przy ul. Pałacowej,
następnie między Okopową

i

Fra1nciszkań

ską

wreszcie resztki, a mianowici~ głowę
i część ręki przy ul. Brzeskiej wzbudziła
powszechne za·interesowanie w naszym
mieście.

Po ustaleniu tożsamości zabitej policja
do dalszych badań mających

przystąpiła

Oświala

na celu ustalenie motywów zbrodni i
sprawców mordu.
Zamordowana Wojtczakowa wyszła z
m!eszkania Małlgorzaty Papiernik, u której
mieszkała w charakterze sublokatorki, jesicze w środę dnia 26 bm. i od tej pory
nie zjawiła się więcej.
Pon ieważ nie wyjaśniono dokąd udała się wychodząc z domu, okoliczność ta
powoduje pewne tm~ności w dochodzeniu. Zamordowana Wojtczakowa uchodziła za kobietę ubogą, nie mniej jednak krą

żyły wokół
zazdrośnie

znaczne.
Zatrzymaltlo kilka osób co do których
istni.eją pewne podejrzenia, jednaik na razie nie zdołano z całą stanowczością
stwierdzić ich współudziału w zbrodni mor
derstwa. Nie mniej w najbliższych godzinach oczekiwać naileży całkowitego wyja
śnienia tajemnicy potwornej zbrodni i zde
maskowania sprawców, którzy nie ujdą
karzącej ręki sprawiedliwości. ·

Warto

zaułat śtidat:zo•

Zagadnoieniu ścigaczy poświęca kilka
ciekawych uwag kapitan marynarki włoskiej F. Sestini na łamach „Rivista Marittima", Kpt. Sestini stwierdza, że, w przeciwieństwie do Włoch, Francji i Anglii - w
Niemczeah zaobserwowano wyratny przeskok do dużego tonażu. Scigacze niemieckie rnaj4 wypoornośł 50 ton1 2 wyrzutnie tor
pedowe 50 cm i .robią 40 ~lów na godzi~· Drug.a ieria ści&acz,- n!tm~eckkh przer.nacz01n.Yd1 ~ YWB!czanła okrętów pod'wodnytfl m1 wyporność 90 toin i jest bez
t<Yr,ped Autor przypisuje 1ę rot.nicę odmieu
Ponieważ w świetlicach fołnierskich Iły Krzyt apeluje <ł-0 społeczenstwa o skła- nym warnnkom młłeorologlcznym Mo:-za
oraz w oboza~h ćwiczebnych - od•=-zi.:wa danioe ta:kia11 wydawnictw jako daru d1la na- Srod'tietnn'egO i mórz pMnocniyoh.
się brak pism ilus·trowanych - P.olski Bia- s~ych żołnierzy.
Na podkreśle.nie zasł'llguje równ~et mo-

iolnierzu-lo

siła

obronna

państwa

Polski Biały Krzyż apeluje do spoleczeńslwa
· ·

o pomoc malerialnq i pisma iluslrowune

Obok oręża, w który zbrojna jest nasza
Armia, nie wolno zapominać o moralnym
dozbrojeniu naszego żołnierza, bowiem z1równo karabin, jak i książka stanowią o

Obywatelski Kom·11et Zbio' rk·1

wielkoś'Ci
i potędze Rzeczypos·politej.
Nad dozbrojeniem
moralnym naszej

I.

I

jej osoby wersje, że posiada
ukryte oszczędności i to dość

żliwość zastosowania

ścigaczy w obronie
niedostatecznie zabezpieczonych wybrzeży . .w tych wa runkach flotylla ścigaczy tor
pedowych może przyczynić się do obrony,
o ile jest w stanie natychmiast udać się na
zagrożony odcinek. Specjalny typ wolnie~.
szyc1h ścigaczy, a za to odpowiednio uzbrojoniych i wypo sażo nych w aoparaty pod1słu
chowe, może z powodzeniem zwalczać okrę
ty podwo<lne w pobliżu bazy i może być
użyty w działaniach nocnych przeciw okrę
tom przeciwnlka. Czynnik ludzki odgrywa
w dzi.ałaniach ścigaczy jeszcze większą rolę, niż na innych okrętadh. Według kapi tana Sestini wskaune jest, aby ze względu
na bardzo wysokl~ koszty stałego utrzyma
nia ścigaczy w stanie gotowości bojowej,

częśćzbija
z nic!h
była w rtzerwie.legendę,
Poza tym
auartor
rozpowszechnioną
jakoby
tnii czuwa Polski Biały Krzyż pod protekścigacze mogły ~'l)'C•hodzić na mor'ze tylko
toratem Naczelnego Wodza Marszałka EdL
n a. Dar Narodowy 3 Maj a
przy najlepizej pogodzie. z doświadczeń
warda śmigłego - Rycza, który powiedzial,
kl
d
praktycznych okazało się, że .atakując przy
8
ż·e „ktokolwiek pragnie, aby armł.a Polska
""" no'Wym 9
zie
·
morzu 'A'.z.burzonym z. ~zybk~ś.cią umiar~Jbyla bogata w sprawności wojskO\V'e, żoł-I
Z inicjatywy Koła Łódzkiego Polskiej IKopczyiiski, dyrektor Banku Polskiego
prez. Federacji Pol. Zw. Obr. Ojczyzny . waną ś~1g~cz~. są mniej wrazhwe ~a ogie~
nierskie i silnn duchem, ten z wielkłm UZ'na Macierzy Szkolnej odbyło się organizacyj- Bronisław Reicher, dyr. B.O.K. - Jerzy senator Boi. Fichna.
artylery1~k1, .niz P.rzy morzu _s!pok?J~ym.
niem musi się odllosić do pta'!y Polslde~o ne zebranie Obywatelskiego Komitetu Nowak, dyr. Sz!«>ly - Paweł Maciński,
. Prezydium Związku. Har~erstwa PolNa zako·~czenie autor tw1er.d•z1, ze '!"arBiałego KrzyiJa. P.B.K. bowiem pracu1e Zbiórki na „Dar Narodowy \f rzeciego Ma- prokurator Sądu O.kręgowego - dr. Ma- skiego, prezes Zrnszenia ReJe!lC6W Oswald to zaufać ikigaczom . lnformaCje kapitana
nad podniesieniem kultwia1nym żołnierza ja".
rian Spólnik, i..ospektor szkolny - Alojzy Achen-bach, prez. 7.'rzes1c11i1 Komorników Sestlni zasiiugują na uwagę, z·e względu na
i nad obudzeniem i utrwaleniem jego świaZ·ebraniu przew0idnkzył d-r. Michał Komandler, wojewódzki komendant Pol. Jerz.y Sfopczyński, prez. zrzeszenia Prac. to, że wyraża
je oficer, któ ry w p raktyce
oomo§oi obywatelskich. A to są dwa bar- Rzadkiewkz, dtyr. Izby Skarbowej.
Państw. - insp. Łoziński, dyrektor Ppczty Notariatu Zygmunt Woźniakowski, prez es miz,ł moż.n101ść przekonania się o ie'h zaledzo wafoe elementy sUy i sp1-aiw11:>ści każW pięknym zagajeniu przewod'Illiczący i T.elegir. - Józef Mandecki, dyr. Ubezp. T-wa Naucz. Szl<'ół Wyższych i· średn. fa ch bojowyCłh.
dej armii".
stwierdził, że przeżywamy obecnie chwiie Społ. - inż. Stanisław Waligórski, dyr. pr10f. Frand.szek Sadowski, prez. TowaC'1ARNoicrA.. MOC'l, rrn.1
Polski Biały Krzyż zwalcza analfabe- ni ezwykłej doniosłości, a oczy wszystkioh Akcji Kat. Ks. Kan. Stan. Nowicki, prof. rzystwa Kredytowego Ludwik Neugebauer,
MORZA HOLWOSC SIĘ UTRWALI
tyzm, nauczając w 784 zespołach Począt- skierowane są na sprawę dozbrojenia. Ale Wanda Lorentzowa, p. Stefania Mogilnie- p rez. Spółdzielni Spożywców Józef Wał
kowej Sz·koly żołni erski ej, prowadzi 491 obok <lozbr-0jenia materialn ego, równie wa- ka, p. Morycińska, p. Maria Olszewska, p. czyf1ski, dyr. Łódzkiclh Kolei Elektr. Jan
iowietlic, zapewniaj ąc żołnierzowi kultural- żne jest dozbrojen ie moralne, które przede Romualda P.rzedpełska przew. „Caritasu", Ring, dyr. LW.E.K.D. inż . Sta nisław Wreną rozrywkę, organizuje i prowadzi 163 wszystkim powirm-0 się streszczać w tym, prezes Związku Legionistów Polskich Zy- de, dy rekcja Rozgłośni Łódzkiej, prezyświetlic dla poborowych, organizuje kursy aby nie uronić nic z naS'zyc'h zdobyczy kul- gmunt Koperski, prezes Związku Strzelec- dium . Związ.ku Włókien1ni czego Państw3
specjalne (rzemieślnicze, spółdzielcze, rol turalno-oświa~owycn, a nawet pomnażać kiego mjr. Jan Piwowar, prezes Zw. Rcz er Polskiego, prez. „Rodziny Kolejowej",
nic ze, ogrodnicze i in-ne ) , .°piek~je si~ 486 w miarę m-0żności dobra moralne narodu wistów dyr. Dobosz, prezes P.O.W. se:i. prez. „!~odziny Policyjrnej", prez. „Rodzibibliotekami, uzupdnia ks1.ęgozb1ory 1 sze- i pailstwa. W tej myśli mó.wca gorąco złe- Edm. Wilczyński, prezes Zw. Dowborczy- ny Wojskowej", dyrektor Trypka, red.
.............SClGACZA ŁODZll WQl„
rzy czytclnic!\VO orcrani zuje wycieczki oraz cił .gprawę nadchodzącej z.biórki Polskiej ków Seweryn Michorowski, prezes Zw. Czesław Gumkowski, poseł Józef Milewski,
prowa<lzi wiele 'innych form pracy oświa- Macierzy Szkoln1ej społeczeństwu łtódikie- Hallerc·zyków mjr. Władysław Sik/Orski, i nż. Wacław Wojewódzki.
towej.
mu, wyrażając przekonanie, że wyda ona prez. Kolejowego P.W. Andrzej Kałuża,
Z KOŁA ABSOLWENTEK
Aby w mom..-!nde doz?rajania 1!1orałne- należyty wynik.
.
.
,
.
Państwowych SZ!{ół Handlowych żeńskich
go armii móc wywiązać s ię ze swoich oboW dalszym punkcie porządku dz1enn_e~
ł
w Łodzi.
wiązków P.B.K. rozesłał do ws~ystk.icih wła go~· Paweł Maci_ń~ki prezes Kol~ Pols~1e~
ę
I
\:'J ę
Zarząd Koła zawiadamia swe C złonki
ścicieli nierucihomości i do wielu mstytu- Macierzy Szkolnej i c~łonek Zarzqdu G.16w
z maiż. W i ~tkowsk 1 mI
nie i Sympatyków, że w dniu 6 maja br. w
cyj listy z prośbą o zbieranie wśród lQka- n~g-0, _w swym referac1.e _zobra.zował n.a3dotorów i pracownikiów _ ofiar.
moślejsze prace Polskie] ~acie.rzy SzkolW r. 1936 dr. Antoni Stanisław Wi«;c-uniewinniający mgr. Włady sła'..va Dębiow- lokalu Kl.uhu Pracow. Łód zk iej E'cktr.
Akcja ta ni·e może pozostać bez eclia"! nej w dziedzinie kultury 1 o-św 1 a.ty, do~ko- kowski, ob~cny radny m. Łodzi : ram;enia skiego i kosztami procesu obciążył oskarży Przejazd 46 odb ę dzi e si ę Zabawa Wiosenna
Listy te muszą wrócić jak najśpieszniej nalenie metod pracy, r?~szene~ie zasięgu Str. r;em:)'lua tycznego i jego ~ona, wn:e_ś!i cieli prywatnych.
W ej ście ty.tko za zap roszeniami.
do PBK _ wypełnione nazwis~kami ofiaro- I ·sta~e pogłębianie treści ideowej tych prac. przeciwko mgr. Wł?dysławow1 Dębow·ik1e.Całkowity dochód przena-czony na FON
dawo6w.
. Po ·~~feracie. po';Vołany został Obywatel ~rn sprawę. w sądzie okręgo\~ym ~ Ło&L1~
Pamiętajmy, że zwycięża naród zwa·rfy, ski K-0mitet Zh16.rlo n.? „Da.r _Narodowy 3 1ak0 di:-mnieima.?e~;11 p_rzez ni.~~ ~u.torowi
ll fta'!Ę5M#i$AQ AQ&&•*611EidliWWW
2 I! f
ibrojny i oświecony!
Maja" w_ nashtępującym skb?z1e:d
..,.d k' .a :!Jkvł.1.1\ f:t. ,"Ku~~s.Y. ',',1deow.e1 dz1arnlnoś- IDRZ
* * *
Komitet o norowy: woiewo a w z ·1 ci pp. cv i ęcK0\'.~1c1cn zamieszczonego w
p J·-k'
Krz zwraca
z apelem p. Henryk Józewski, Jego Ekscelencja Ks. ,czasopi&mie
Narodoyvy"..
"JA
0 -., i : (
.d
il dzkicO'O 0 składanie w Biskup Włod·zim :erz Jasirlsld - orrl1y n i-' Sąd wyd!ł wyrok skazuJ<!CY Dębow!ktego.
~
~
1... czens wa
o spo
t>
.
d"iecez1. łćd
Thom sekre
ta riacie
przy ul. 11-go
Listopada ~ 3 nusz
K7·i.:•1·e1., gen. "''kt
w 1 or
Od wy.roku t~go skazany si~. odwołał,
N Jl I l E W J\ I Ił O B ~
(gmach DOK) w godz. od 8 do 15, stary ... h mee - ~ca . O. ·
.
. lecz r.~d ap elacyjny w \Varszaw1e wyrol; Samozatrucie bywa przyczyną wielu dolegliwo- ?a 1 nerki ~ą organami oczyszczający mi krew
przeczytanych już, ilustrowanych pism.
~omi tet 'Vyko~aw czy: pr7ew.odmcząc~ ska z uj ący zatw ierdził. Natomiast Sąd Na.J-1 ści (L\:le 1utrety~z.ne, l8:man!e w kośc~ch, lió- i ~ok1 ustroJu. 20-letnie do:lwiadczenie wykazaW wielu d omach ~ za aktualnym'i Jt- K-0m 1tel11 - i:lr. A11ch ał Rzadk1ew1cz - pr~ wvższy na posi edzeniu niejawnym w dn m • 'P; glov.;~~„ ix;>d::i~erwow~.me, beis~nno~ wzdę- ło, że zioła l<>cznicze
,CHOT,EION AZ A"
.
..
. trowanych zes Izb y Skarhowei, prezyde nt m. t od1.1 · 1 f"O' l G"g
~i
·!
ił
v· r 1 skazu· cy I c1a. ouo1Jan11~. oćle w wątrobie, metmak w li. NIE~OJEWffi°BEGO, ;ako żókio _ ~0~;, 0 _
SZC~e ?•um;raml czasopism I 1~S ,
~ Ja Kwa-; iń~ki s!;1rosfa qpOdzki _ ci :. '8. li " '."O '.>. r:" t~.ly , ,· \ )' OK r"
ją
usl~C~l 1 brak ape.tytu, swę~zenie skóry, skłon- p~e są ~aturalnym czynnikiem odciążajacym
znaiduią się stare kom pt ety róznych ty~od
nk M \ . k"
S du Okrę ero- ! p rzekazał sprem i,: s4do ..\:1 ap C'laC} jtlemU do nok <10 obst:tukcJ1, pl~my i wyrzuty na i:;k6rze, soki usttoJu od trucizn 'Yłasnycł: Bezpł~ine
ników i miesięczn '~ ów , które J.eżą. bezuzy- Henry
os O\\S .1•. prc7es ą b p ::. _ ponownego rozpa trze nia.
s:łom:ość clQ tycl11, mdłości, jęzY:k obł~żony. brni.zury otrzy mać można w ·laborataMum
tecznie z w dawnic tw tych żo ln1 erz, po wego - Jan M ac1 eie~v; k1 , pr_ez. 1z Y. rz ~
{'r,mmy we~.ęt~:me _w;.twa~~ce SJę v.:e iizie>logicz:10 - chemicznym
„Cholekinaza"
, . . y d . ne o - chętnie korzy- mys!owo - Ha11dlowe1 or. Feliks Mac1s.zęwOl;}·ęcnie odbyła się ponowna rozpr.awa wu.snrm or~an1~m1e, za:11eez~s2~ 'krew, ru- t1. N;emoiewsklego. Warszawa, Now:9 - Świat
trudach dnia co zien g
ski prez. Izby Rzemieślnkzej - Stams.ław w sądzie a~elacyjnym, k~ ;w~~ł wy.rnk &~ZJ organizm i przyśp1eszaJlł s;;a.rośc. Wątro- nr 5 oraz .w. avtekach i składach aptecznych.
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zawiadamiają krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych pogrążeni w głccbo-

z
O~plr?wadz~nie o.droii,chżn~anmaz~wełkokarn~a.miejsce
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życia

przez niezapoI ~nianej pamięci Henry~a Sienkiewicza i
, niezrównanego społecznika, Mecenasa Osu
~ho':"skiego, skupiła w swych szeregach
,zyw1oły .o ~ysokiej w.art~ści ideow~j i. na
tym poz1om1e utrzymuje się stale. N1ew1ele
jest orga•nizacyj, które byłyby ożywione du
chem tak doskonałej i całkowitej bezintere
sownoś~i. O ile materialistyczny duch czas~ ustalił zasadę: równe prawa i obowiązk1'. za~a?ą skądinąd. zresztą etycznie uspra
w1edl1w1oną - to Polska Macierz Szkolna
posunęła się w pojmowaniu pracy społecznej i obowiązku społecznego o jeden szczebel wyżej, i przytoczoną zasadę interpretuje, jako powszechne i równe prawo do peł
1i~nia obowiązku dla dobra powszechna. c1, to jest dla dobra Narodu i Państwa.
Z tą myślą podejmuje Polska Macierz

całkowicie

problemu czytelnictwa, wskutek
pierwotnego czy też wtórnego analfabetyzmu mas wiejskich, Polska Macierz Szkolna organizuje zespoły wędrownych tektorów i prelegentów, obchodzących poszczególne ośrodki z żywym słowem, popartym
wyświetlaniem przezroczy. Będąc w stałym kontakcie z najistotniejszymi zagadnie
niami i potrrebami szerokich mas, Polska
Macierz Szkolna od szeregu lat prowadzi
olbrzymi dział oświaty pozaszkolnej, a racjonalizując jej metody pierwsza powołała
instyitucję instruktorów oświatowych i cykle odczytowe, znane w całej Po1lsce z celo
wego układu, walorów dydaktycznych i ty
wotności tematów.
Obok tej- doniosłym odłamem pracy
oświatowej Polskiej Macierzy Szkolnej jest
jej działalność wydawnicza, która wniosła
do literatury oświatowej setki cennych i

r~·.

ciała

'utrwala· my fundamenty pols ości
·stała powołana

I

.z

1

. .·

•
Zaobserwowa'tly fakt zgłaszania się do
służby wojskowej licznych analfabetów,
najczęściej analfabetów powrotnych, skło
nił Polskę Macierz Szkolną do tworzenia
Kursów dla przedpoborowych, które prowa
dzi w 243 o§rodkach, dostarczając wojsku
jednostki umiejące czytać, pisać i rachować
a odciążając w ten spooób wojsk<>, które
cały czas słutby wojskowej poborowych
może przeznaczyć na bezpośrednie szkolenie wojskowe. Miarą doniosłości tej inicja
tywy Polskiej Maicierzy Szkolnej jest fakt,
że Izby Ustawodawcze opracowują jut pro
jekt obowiązku dokształcania przedpo:boro
wych, aby sprawę tę podjąć w wielki•ej
skali i doprowadzić do całkowitego rozwią
zania.

Dodajmy 'd o wymienionych tu poczyPolskiej Macierzy Szkolnej organizo:~zkofoa każdą akcję społeczną.
,w ane przez nią tytSiąoe odczytów, obchodów i uroczystości, potęgujących poczude
solidarności narodowej i tężyzny państwo
wej, a będziemy mieli obraz całokształtu
działalności Polskiej Matcierzy Szkolnej. ~o
też Polska Macierz Szkolna uznana została
kolo Lwowa
Najsilniej.sze wody siarczane - znakomita borowina leczy wszelkie za organizację wytszej użyteczności, a
zbiórki na cele oświatowe P.M.S. z r<>ku
choroby reumatyczne, skórne, kobiece etc.
na
rok cieszą się poparciem najwytsrych
SŁONECZNA
BASEN z WODĄ BIEZĄC.Ą
czynników państwowych.
TANl SEZON od 1 MAJA
Ryezałt~ kuracyjne.
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po~odu zg~ou ż~ny szefa naszego,
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MAJSTEI 1m ROBOTftltY fiJJDJ Karol le:oeo I Ha

Rodzinf Wojsllowej

Dnia 26, 4. br. w lo!Calu Garnizonowe
go ?gniska Podoficerskiego w Łodzi odby
ło się doroczne Wal.ne Zebranie członkin
„Rodziny Wojskowej" w Łodzi, które zasz
czycił swą obecnością dowódca OK. gen.
Thommee i gen. Dindorf-Ankowicz. Przyby
ła na nie również delegatka z Zarządu
głów~ego ,,Rodziny Wojskowej" w Warszawie p. Walewska.

nań

Ó)

<.: .

ELEONORY ·KRUGER

spoleczeńslwa.
ną sieć szkolną.

I

odbędzie su~ w .me.dzielę, 30 bm. o godz. 3 pp,. z kaplicy na starym ,.
cme~ta~~u .katol.ickim przy u~. <;:>grodowej, o czym zawiadamiają krewnych,
pny1ac•oł < znajomych poi•ązeru w smutku

·... .

Polska Macierz Szkolna czeka na pomoc
Od kiedy Polska Macierz Szkolna zo-1 dy i ta forma organizacji nie r-0związała

w

wiec,zneego sgpoczyenku

i!'

lllatka, Slo•lrJ', Brat, Brato1n, Szwairrowle I Rodzina_:______

W obliczu zewnqlrznego

ciężkich

po krótkich
cierpieniach opatrzona św. Sakra~.e~a=~ nasza ukochana

Anna z r.abuzińskic_h

,.

cierpieniach opatrzony SS. Sakramentami
w Zakopanem dn.
IV. 1939 r. przeNabożeństwo żałobne za spokój duiizy Zmarłego odbędzie się w poniedziałek t. j. dn. 1 maja o godz 10
rano w kościele Sw. Józefa w Łodzi przy ul. Ogrodowej, poczym nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz

Stary Katolicki.
O smutnych tych obrzędach
kim-smutku

-:.,za:!!!
W dniu 28 bm. rozstała się z tym światem

ł ś.p. Antolłiego. StudeDt farmacji Ua.. Pos.3.

członek K. s.Lechla"'

~;w~~~gi1:~ ~3~iężkich

§

--1i
I
·
I
i

~arząd RW. złożył zebranym sprawoz
danie ze swej całorocznej działalności w o
kresie 1938-39. Ze sprawozdania wynika,
te zarząd w całej pelni wywiązał się z na
łożonego nań obowiązku. W miarę swoich sił i możliwości, starał się przy porno·
CY. wszystkich swych członkiń wykonać

ju~

z. po~stałą w czasie zaboru

tradycją

u~11an1a się

na drog~ do kos~ar. Spełnie
nie tego przyrzeczenia \lało się zauważyć
na dworcach kolejowych, w czasie pożecr
nania synó~ „miasta pracy" wyjeżdżają~
cych do przynalełnych oddziałów wojskowych inajdujących się poza Łodzią. I 1u
„_Rodzina Wojskowa" okazywała opiekę
ta~ dla wyjeżdżają_cych jak i przybywają
ce1. do naszego miasta młodzieży poborowe1. Członkinie RW całymi dniami i nocami tlyżurowaty na dworcu kolejowym by
tam dostarczać jej ciepłej strawy oraz uprzyjem~ić ~zas oczekiwania .na pociągi.
Toteż mc dziwnego, że poborowi wyrażali
serdeczną wdzięczność dla swych opiekunek-członkiń „Rodziny Wojskowej" wznosząc gromkie okrzyki 1Jliech żyje „Rodzina
Wojskowa".
W dalszym ciągu obrad zebrane posta
nowiły wysłać depeszę holdowniczą do Pa
na Marszałka Rydza-Smigtego. Po dokona
nym wyborze członkiń do nowych władz
RW - jednomyślnie uchwalono przekazać na FON pieniądze zebrane na mającą
się odbyć po zebraniu herbatkę
M.~czyńska

Na zakoiiczenie niech mł b'ę<łzie wolno
wypowiedzieć przekonanie, że społeczeń
stwo łódzkie nie odmówi swej ofiarności w
nadchodzącej zbiórce na ~,Dar Narodo:w}'! 3
Maja!', i że Polska Macierz Szkolna w opar
ciu o ofiarność społeczną będzie mogła i

Wystawa haftów

starannie aobranych wydawnictw. Ale naj
chyba czynem społ·ecznym
Polskiej Macierzy Szkolnej jest jej praca
PIOTRKOWSKA 113 {l-s:ie piętro)
dla Kresów Wschodnich. śledząc z żóra
aAVOSOWANlt:
od godz. 10 - 20-ej
wią c.zujnością nastroje na dalekich Kre- nadal pełnić swą służbę społeczną dla chl\J
G!!YPA. PRZEZUiBiENIE
sa.eh, wyczuła, że trreba te ziemie wziąć w by Narodu i wielkości Państwa.
luLE &ŁOWY. ZEBOWtt.p.
opiekę i urabiać dla Polski, inaczej przyj~
.,.S.C.lcyc;ll i>ro.k~w „ m. labo. .KOGUTEK•
dzie ktoś, kto je urobi przeciw Polsce. I
swe
prace
tak,
ażeby
dały
jak
najlepsze
re
GĄSECKIEGO
oto w rodcu 1923 Pots!Ca Macierz Szkolna
lflli:l» • eoar-cni111 _hla!n!c:nY<O w TOREBKACH
Pod oslrv_!! kglem.
zultaty na zewnątrz i wewnątrz. Poza róż
rzuca hasło pracy oświatowo-- społecznej
nymi zadaniami - działalność „Rodziny
Wojskowej"
idzie w kierunku niesienia po POWSTANIE DWóCH NOWYCH KóŁ
wp
·"'4&9
A'**f*
mocy najbiedniejszej ludności cywilnej a
CZERWONEGO KRZYŻA
• •
świat pracowniczy z reguły zdaje egza- szczególnie mlodzieży na terenie łódzkim.
• •
min ze swej ofiarności na wszelkiego ro- Jak można było zauważyć w ciągu roku
Na terenie zakładów przemysłowych
9 dzaju cele.
firmy Allart Rousseau et Co, ul. Kątna 19,
postarajcie się uspokoić wasz system ner- rzenia systemu nerwowego: nerwicę serca,
I w chwili obecnej w związku z s.ubpowstało Koło Polskiego Czerwonerro Krzy
za, do którego zapisali się już prawie wszy ,
wowy. Zioła magistra Wolskiego ze znak. bóle i zawroty głowy, uczucie niepokoju, skrypcją Pożyczki Obrony Prz.eciwlotnicz~j
ochr. „Pasiverosa", zawierające "l'assiflorę oraz sprowadzają krzepią.cy naturalny sen, nie dzieje się inaczej.
Firanki i materiały firankowe 1·~~~ti11.i.i, scy pracownicy. Przewodniczącym Koła zo
(Kwiat Męki Pańskiej) - roślinę c wła- nie powodując przyzwyczajenia, Do nabyświat pracy jeśli nie 2 dec)11dowanie
.,.. d11ż:rm wyborze po aaJnlższych cenach Po 1 e ca stał wybrany dyr. Petrak Wilhelm, sekre~nościach usoakajających, łagodzą zabu~ cia w aptekach i drogeriach.
przoduje to w każdym razie swą ofiarnoś1.oc1c1e1 Rynard Mnyer farzem Kowalska Marta, sikarbni.kiem Bana
~~~m;~~~ma=wRrm~~·~u~r~~~~~-~~~==~~~~-~~~·~~~~•~*D•B~~-~• cią wykuaj~ że ci, kMreymają wiclkie
Zawad~a~ rieP~~~ si~Zclia.
majątki w Polsce, którzy operują ogr-0rnnyNa terenie Zakładów firmy Ch. M. Pik,
swej działalności Polska Macierz Szkolna na Kresach Wschodnich, a widząc, jak bar mi sumami, deklaru}ą niewspółmiernie mattl. Karolewska nr. 38-42 powstało Koło
podjęła sprawę upowszechnienia czytelni- dzo uboga jest ludność kresowa i jak nikre łe kwoty proporcjon.alnie do możliwości sprawozdawczego ,,Rodzina Wojskowa" Czerwonego Krzyża, do którego zapisali się
ctwa, jako walnego środka podniesienia po ma warunki po temu, aby o własnych si- swoich, a także w stosunku <l.o s.um ofiaro- bezustannie zajmowała się dożywianiem wszyscy pracownicy firmy. Przewodniczą- il
z:omu kulturalnego mas. W chwili obec- łach uporać się z ,tym problemem, rozpo- wywan.ych przez ludzi pra'Cy.
j biednej dziatwy miejskich przedszkoli oraz cym Koła został wybrany _dyr. I. Zajdler, senej prowadzi 2032 bilioteki skupiające zgó czyna zbiórki powszechne w wojewódzPrzed kilku dnia;J, ktoś powiedział, że kilku łódzkich szkół powszechnych, zaopa kretarzem I. Gomulsk·iz skarbnikiem M.
rą 700,000 tomów. Dodać się godzi, że w twach centralnych na potrzeby oświatowe za wcześnie już obecnie mówić o rezulta- trując ją w porze zimowej w ciepłą odzież Bromberg. .
hibliotekach Pol. Mac. Szkol. prowadzi się Wołynia, Polesia, Nowogródczyzny i Wi- tach subskrypcji.
Przy każdej nadarzającej się uroczystości
_Wzorem m.n~·ch ~ół istniejących na te
:. ardzo staranną selekcję książek, co w zna le11szczyzny. Bez przesady rzec ,można, że
Nie podzielamy tego zdania.
świątecznej, dziatwa została obdarowana •ren11~ naszego miast.a 1 nowe koła zajmą się
cznym stopniu pomnaża ich wa•rtość społe- Polska Macierz Szkolna uratowała Kresy
D
f
. t
d kl
obfitszym pożywieniem i łakociami. Dobit w pierwszym rzędzie ratownictwem sanitar
. I .
ł
W h d .
dł
l t .
·ik'
ane cy rowe zaczerpn1ę e z.„ e ara- .
. J:.. • •
l nym na terenie pracy aby nieść on oc o
czną, nad czym czuwa speqa nie powo a
se o nie swym ugo e nim wys11· iem, cyj pozwalają przecież na wysnuwani·e pew me rzucała się r'llwmez w oczy w pewnyc 1
.
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stale
od
szerei;u
lat
czynny
Wydział
poświęcając
wszystkie
środki,
uzyskiwane
nych
wniosków
'okresach
troskliwa
opieka
„Rodziny
Wojs
trzebuJącym.
11
1~ ·lil i oteczny przy Zarządzie Głównym, zło z corocznych zbiórek majowych na budze·
kowej" nad poborowymi. która była dla •••••mm+E·*•M!El#llS:l!i'llii'lliliilBBlim
;".r 1y z wybitnych tacliowców.
~i~ sa~owiedz~ narodowej i ducha Je.dno: A są one bardzo ciekawe.
tej młodzieży tak bardzo potrzebna. Dla
iM
śledząca stale pctrzeby społeczne w sc1 panstwowej drogą szeroko zakro1one1
~a przy~ład takie:
I niej to, członkinie przygotowywały poży(lzi erlzinie kultury i
Polska Ma- akcji
na wzmacnianie
Firma „O:esche"
'Wienie
ceny kosztu a biedniejszym
c·"rz Szkolna vqpracowuje sposoby zbliże łu polskiego w miastach i miasteczkach kre zł. Pracownicy za~ w meJ zatrudnieni - wydawały potrawy nawet bezpłatnie.
zaprasza:
n!:i. książki do czytelnika. Rozumiejąc, że ~owych przez zakład~nie i prowadzenie du 700,000 zł„ Rudzkie Gwarectwo Węglowe
W olbrzymiej sali, gdzie znajdował się
W
· · ~· zasobn!ejsza i n1 j1cpiej nawet, prawa- zym nakła~em .materialnym ~z.kół .~awodo- - 400,000, p~acown. - 417,000, Fran- bufet RW. odbywały się częste o'dczyty i
.·. „ 1a bobli" tcka ma z koniecznosc1 ogra- wych- a 1est ich w obecne1 chwth 32, da c~sko - Włoskie T-~o - 67,780, pr.acow- pogadanki, na które przybywała liczna mto
(Al K , • k" S )
•7ri ny
swego
lomiejscowym
nicy 72,200, Renard t Franc. - Po,lsk1e Topoborowa. Takie pogadanki stanowi
• OSCIUSZ 1 7
: · ·'.:go, gdy całe masy odczuwać będą sk1ch_ fachowców .w dz!edz1me .handlu i warzystwo - 65,000, pracown. - 70,000, !y bo'dajże najskuteczniejszą propagandę na wesołą bajkę p. t.
,--l:d· ks:ażki, lub co gorsza nie rozbudzą rzemiosła na zapobieganie wreszcie trage- Jaworzno - 100,000, pracown. -130,000, dla idei obronności i powszechności oświa
'
sdiie .potrzeby czytelnictwa, Polska Ma dii dzi,eci bezszkolnych, nie
nau- Ruropol - 4,000, pracowin. 20,080.
ty. W atmosferze przyjaznego,
krótci erz Szkolna organizuje biblioteczki wę- czan.iem elementai;iym wskutek trudności
Nie wiele mniej od potężnych pirz-edsię kiego. po~ytu z .r~dzina:ni. wojsk~wy~i _o~ tł
.
drowne złożone z kompletów książek sta- budzetowych Panstwa,. prowadz1c 304 biorstw, opartych. częs to na obcych kapita- budził? się w ~1e1_ przesw1adczeme, ze _JUZ
~:inn i e ci~branych. wędruj ących w teren do szko·ły powszechne w m1e1scowośc1ach po Iłach, subskrybowali pracownicy Skarbofer- z chwilą uznania Ją za zdolną do spełme.
m:i:ych ii1iastrcz e~ ; głuchych wsi,- a kie miniętych wskutek trudności przez norma! mu - 580,000 (firma 643,200), Wsp'6lno- nia najs~c~ytni~jsze~o. obo~iązk~, staje się
(w nowel inscenizacji)
ty InterRsów _ 2,200,000 (f. 2,600,000), ona częsc1ą W~J~ka 1 ze wo1sko i est. szkołą Dziś 0 odz. 12 i 4 15 0
ł
jKs. Kopalni Pszczy11sktah 255,000 (firma któta wyszkolt Ją na pełnowartościowych/
g
'
P po ·
260,000), Warszawskie T-wo Kopalni Wę- żołnierzy-obywateli. Młodzież, która brala Pogodny humor! Wesołe piosenki!
lfiNIE lN~tDECZfił l'IOR§Klf
,gla - 113,000 (f. 125,000), Czeladzi - udzia! w tych odczytach przyrzekła zerwać
Zabawne przygody!
LUKSUSOWYM ' MOTOROWCAMI „PIŁSU.>SKI" i „lłATORY"
83,340 (f. 106,000), Kopalni Flora 31 MAJA
do SZTOKHOLMU ł KOPENHAGI
od zł 200.000
6
11
15 CZERWCA „ HEL SI NEK
90.„
13 LIPCA
„ AN TWERPII i LONDYNU
„ 324.- , rum - 50,000 (f. 80,000).
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17 SIERPNIA do sz r oitHOL MU i KOPENHAGI
„ 220.wało pożyczkę w wysokości mniejszej od niewsk1ch, którego pr-0gram osiągnął rneA za tem_ dziś wsz ys 2 y do Cyrku Sta~
J11i czas za ~• awi11ć m'ejscll
swych pracowników.
notow~ne po~vod_z~me.
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Lódź,
A to chyba niie wymaga żadnych komen
Dziś ~ medz1e..1ę odbędą s_1ę 1~1eodwołal gramem ż egna .: będ ą ar ty; ci i licznie zgrutarzy.
nie ostatnie dwa przedstaw1e111a o godz. mildzoną publiczność
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'FEL. 240-40
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4.30 eoE.Qł. i 8.3..Q. wi_ę~z. W ;eQniedziałek ra
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W okresie walki o szkołę polską Polska
Maderz Szkolna objęła swą pracą front
szkclnictwa śrcdnliego i niższego, a także
pomo.c materialną uczącej się młodzieży.
Obok tego rozwinęła olbrzymią działal
ność na odcinku zwalczania an~lfabetyzmu,
organizując setki kursów dokształcających
i kompletów nauczania dorosłych analfatbe
tów.
Rozwijając stale formy, zakres i zasięg
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Włochy zwiększają

normalne przyjmowanie sahskrypcyji 011 P. O. P.

••

stan liczebny arm11
sił

wobec odkomenderowania znacznych

I

do Albanii

WMSZAW A. 30. 4. Ministerstwo Skarbu
O~cyzje Mussoliniego zatwierdzone przez radę ministrów
pod~ie do wiadomości, iż w n~edziele_ 30. k.w~et
piia 1 w środe 3 mala wszY'Stk1e pla~?'W'kt ~ub-.
RZYM,
30. 4. - Rada ministrów zatwirer chwały rady ministrów tłumaczą się odko- wiedzią na politykę okrążenia skierowaną
;krypcyjne Pożyczki Obrony Przec1wlotnicze1
~a terenie całego kraju będą w normalnych go dziła decyzje wojskowe, powzięte dnia 27 menderowaniem znacznych sił wojskowych przeciw Włochom i Niemcom.
cll'.z.inach urzędowania przyjmować zapisy na po bm. w Rocca del Caminate przez Mussoli- do A~anii. W konsekwencji wyłoniła się BUDŻET WŁOSKIEGO MINISTERSTWA
~:rczkę, również urzędy pacztowe będą norma! niego oraz ministra fina!nsów i szefa sztabu IJconieczność stworzenia nowych formacyj,
LOTNICTWA.
ne przyjmować wpłaty na konta placówek armii lądowej. Decyzje te, jak głosi komu- które zajmą miejsce oddziałów przeniesioRZYM, 30. 4. - Projekt budżetu minister
stwa lotnictwa. na rok 1939-40 przedłożony
a1bskrybcyjnych.

nikat, polegają na nowych ~ys!okacjac~ nych na Bałkany.
wojsk, a zmierzają do zapewnienia amui
,,Oiornale d' Italia" kooientując decyzje
KRAKóW 30.4. Pod :pomnikiem Jagiełły w większego stanu liczebnego i odpowiednich
Irako-wie złożono wieniec z czerwonych kwiara.dy ministrów podkreśla!, że s~ one octpo•aw z napisem: „Zwycięzcom spod Grunwaldu- dostaw materiału wojennego.
··obotnicy PPS".
Panuje tu przekonanie, ie powyższe uJest to odpowiedź na mowę Hitlera.

iJAKO ODPOWIEDź

NA MOWĘ

został wczo,raj Izbie.
wynoszą 2 miliardy

HITLERA,

Okręly wojenne

stanęły

PAPIEROSY

DANCING ŁóDZKIEJ RODZINY RADIOWEJ
Dziś odbędzie się dancing Łódzkiej Rndziny Ra
diowej w restauracji „Hotelu Polskiego" ul. Piotr
kow~ 3. Początek o godz. 17-ej W progr1tmie wy
stępy artystyczne.
Zarzęd LRR. ,.,sprasza wszystkich i przypomina,
Z0 całkowity dochód Z tej Imprezy Z<>Stanie przezna
rezony na internat dla dzieci niewidumych.

Przewidziane wydatki,

190 milionów lirów, a
więc o 900 milionów lirów więcej niż w raku

ubiegłym.

W. Brylanil i Francji

obok eskadry niemiecki ej
w

Tangerze

PARYŻ, 30.4. - Prasa paryska diono-1 torpedowce francuskie „MogaCi'or" f „Volsi o wizycie części eskadry niemieckiej w ta" oraz że od kilku dni znajduje się tam
porcie Tangeru, przytaczając jednooześnie, już kilka angielskich okrętów wojennych,
że do portu tego przybyły ostatnio kontr- m. in. pancernik „Ra111iłles".

Powiększenie

PIELGRZYMKA POLSKA Z GDAŃSKA
DO CZĘSTOCHOWY.
GDAŃSK, 30. 4. - Wczoraj wieczorem
udała się pod przewodnictwem prezesa cen

armii angielskiej

tralnego komitetu !katolików Polaków diecezji gdańskiej ks. probosz~za RoCTa·czewskiego pielgrzymka ludności pol~kiej do
Częstochowy i Warszawy.

o dwie z111otoryzowane dywiz je
doŹOilym w m1111cu rh. podczas dyskusji nad hudietem a:rmii
przez minht~a wojny H9re Beli.ba.
i zmotoryzowanych. ,.New11 Chr<>nide" dmioai, te pn Angidslti mi.niste:r wojny •twierdził mia.nowicie wów
stanowienie to jest niezależne od wprowadzenia o. czas, ze Nąd angielski ,z;amierza powiększyć armię
bowiłpzku tłuzby wojskowej. Uzasadnienie 1we ta de o w.iękeZll ilo'ŚĆ ciężkich czołgów.
cy:1lja rzljdu angielskiego znajduje w oowiadczeniu,

LONDYN. 80.4. - Regularna irrmia angielska po
""ięk!lrZona będzie o dwie dywizje wnjsk pan-cemych

EGZAMINY DOJRZAl...OśCI.
WARSZAWA 30,4.
W pr:iyszłym t~rgodniu
rozpoczynają się egzaminy dojTZałości. Wobec
w:prowadzcnia. w .życie pełnej już reformy u'Stro
ju s2lkolnictwa. eg=iny prowadzone będą według d>w6ch regulaminów: dotychczasowego z 8
żąda Litwa od rtiemiec
klas stareg() typu i po raz pierwszy regulaminu
RYGA, So.ł. - Prasa clono-si, ie litewska del~a właSD(I UT~dy <tlne. Ruch to-wa.rowy między Litwo licealnego z dwóch klas licealnych.
cja handlnwa w Berlinie przedłbzyła etr<>nie nie· i etre!ę wolnocłow11 odbywałby się w "laplomhowa.
Absolwenci licealni rozpocz:ną egzaminy dojmieckiej projekt utwOTRnia w Kłajpedzie etrely nych wagonach.
rzałości 10 maja.
woilnoclowerj. Projekt wysuwa postulat, oby strefa ta
znajOOwala się pod administracją litewsk11 ł aby po
Dził uroczyste otwarcie
sia-dała własne po4cienie telefonLezne i telegraficz
ne s Kown61ll z WClmętrr:r.nQ 1aryf11 litewskQ, ~az

Strefy

wolnocłowej

Kłajpedzie

w

• •
• w Nowym Jo1«lcu
wys I nwy sw1alowe1

Dzlś w 111iediz.i~lę o g&dz.j
.eJ irano nastąpić ma uroczyste otwarcie wywtawy
nowojorskiej. W ci9gu dnia wcsorajszego na terecach wystawy pr~uje około 50 tysięcy rO'botni.ków
I prz;ygotowując tereny i budynki na przyjęcie pub·
liczno6ci. W midcie hotele &-zybko wypebialy eio

i l 'l 1:i0WY JORK, 30.4. -
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Dobitny obiaw ·nastro·Ó\v w olsce

P iero y Dames-fili: c; ;;~ ...,..alrzone w~
z ligniny, który łagodzqc dym po~osi zna„
~omieie amak i aromat 1Y.c:h P.aP~to~6

Wieczór

prasy.

I

przez o!>:atnie sto lat było .zaborcfł .14icmi pol~eJ.
Czy zna«y to, że mileży uderzyć w <ton W&Jet'.lll':
ł
'> B
. . .
go a· .arnru · . yn&Jmnle_J·
d ·~
li yki
Po~ska ?1e ~ zanuamJr~. :n ;al 1 Nie-;:
aywne] i me u
a uczep • z iemc m • .
wadziliśi;uy po~ityk.i w?jenneJ. prz~d 211warclem .~
tu o meag;re>aJę z N1M11ita!ID1, me mamy llllrllll
d "
ki · l'tyk.i i dzi~ kiedy wracamy Go
prnwa zie ta . fJ po I
•
• ałk
i
stanu ~zeczy z yrzed roku 193ł. D~~i~~ ow ta
odpow1~z!alnodć ~poosywa w ~~~N l B'tler ie
JeśJ.~ praw ł J~Stdto,, co mdwidr anc erp l~i 'nie
wySttWllJłC zna:iie. z.ą ~a P.oł a lesem O, -~ ·w
myślM
wojme 1 11:e me mia zam aru pop1er..., l
'ł b .
.
• będi:ie Pol.oka jej napc-w
0
st 4 Z: n>JDł -: tDN'lf_!,ny ~e'ednak .a..,: kanclers Hi~
no me lllllCUUe. lt>e.11 się J
.......
l r &n' nikt in.u nie ludzi, że Polsk.a, po ,vypowte
de • . l k
Y,
„ d uśpić &ię doWl\)'lll r;a.
zen1,u ~a t~ o meagresJ! a i ż
niejacy ewe środ
pew:meTt?0 ~ ~ przyneiczeni~f' e ZllII i
lne
ki ostromo~ei •we pogotnw1e 1Zycsne mora •
Polskm bezpieczeństwo swe opierała nwsze na
. ·.i :rJirojnej i t.11 illa zbrojna b~dzie nadal na
sweJ ~le
·
SZQ uaJ epazQ gwaranCJll·
Nie 00 rzeczy będzie td mv:ferdzwe, le wu
tość umowy poosko..n.leaniedciej s c. 1934 2'1Dalała nie
oan.iernie w ostatnich czasach, gdy antypolske agila.
~ja Berlina przekreślała jQ w praktyce.
w;.„.,,1 .Nitmiee weszliśmy już s okrem pokoju
w okres-·d:>rojnego pogotowia. Od etanowi.ska R rei%)' A
v.aleźy czy s hie.gievi azmu rozpocznie 51~ norroal·
ństwo. da tuk11 odpowl~z, k~óra nakai1e nJ~r~z- ;a.cJ'a 'stosunków, C"rf teł nastQpi .o@tlltecznie ich
i.nemu ~zacunek illa Pamtwa l Narodu Polsk1e„o.
k1.
.
. ·
a'byśmy od ta ocerue.
Ilezcelowe b } ł o b Y nama~iame. na~,
•d
w Berlinie p«>winni pamiętać o ałowacl:i n811!zego
•pili od zasady, że ta~ g~zie maJ'ł się t~:c . ~u Naczelnego Wodza: po cucbe ręki nie wycifłg1lmy,
onne rozmowy, mas1 hyc u:.tnlona wspol.Wl mia,
.
dd
.Ani na:wet llUbiA
--•l-a nr..-v 6U'k.ni.
·
d · · b •
Pro swego me o amy.
„._,
i>owiadająlla interesom .' ~o nosc1 o .u s1 ron.
.
jednostromiego załatw1en1a spotk~ s1~ z n_egacJI!.
Kundcrz Hitler w mowie wczoraJSZeJ oświadczył Gaz. Warsz:.
Rel'iizja d<łtyczyć mołe tylko tego, oo na wypade!k
·ia się paktowi polsko·niemieckiemu z 19~4 r. ~u
-ny in terpretację, ja-koby pakt z RzeszQ ~mal unie: u&uni.ęeia się Ligj Narodów 11 Gdańska mogłoby wy
n:iliwić PQ!sct" wspólprocę z mocarstwami. zacho~nl magać nowego układu kompeteo~ji. Najbardziej wska
i. u7.dlaĆ za hlędnq i tym eamym odrzucić z mleJ zmym byłoby podjęcie pnez Polskt1 ;pro-tekto.ra.tu
ned Wnlnym Mi~tem.
, •
Niemcy, którzy 1twor7.yłi pmtek.torat na ZJClJllach
a W r. 1934 w czasie rokowań o zawarci? paktu
' lsko-niemieckiego sprawa ta była dokład111e spre- oze.skich, nie majlł prawa odmawiać P-o.lsce protekto
zowanu i nie ma powodów by obocnie Rl11d Pol· ratu nad Gdańskiem,
.i miał zmieniać swoje ~tanowisko. Zresztę Rzęct
sz niewQttłliwie n:<erwuje sobie możność ścisłeg.l! Warsz. Dz. Nar.:
Wypowie!henie traktatów Anglii i Poilsce . wsk~
zedstawienia w odpowiedniej korc>pondMCJl
plomatycznej - ~prawy zgodności zbli~enia. polsko zuje na to, że Niemcy zamie.r:Daj11 ~3Zll BWOJfł poh
y>tyjskieg<> z układl·m z roku_ 1934. Spodz1ewcmy tykę c>brócić przede wszy;,t~ p~zeciwkn tym d.wun~
c, i:e koreopoudcncja ta zostanie o;pubhkowana po. puństwom. Uwaza'ją one, ze .zarowno '.P~lska., Jak ~
bnie jak opuliUk•iwJne zostało memnrandum rządu Wielka Brytania ~tanowiQ glównt po-zycJę w noweJ
sytuacji europejskiej i pr.agnQĆ ~f!Uac,W tę lrlIIlie.
z eszy do Rzadu RzJ.l'litej.
nić usilują =iusić je do porzu:eala do-tychcza~ow~
go '5tanmviska. An~ię. próbują. łudzić m<r'.d±wośc1sn;it
K C. :·
1
• ' Gd • sk pokojowego zalatw1enia konfliktu, PoI&k.ę ,chce 8lę
Polska nie zi;odz.i się anj na oc >ti)plen1e
an 3
rye<zy niemieckiej ani na żaden „korytarz" prze?. izo.Jować i zl*traszyć.
OCENA

-
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a z. P uu,..,..
al
Kanclerz Rzeszy w swej mowie r;akomun.ikow
0opozycje jakie ostatnio przedło:i)ł llzlłdowi Pol
' emu Nlektóre z nich opinii pnlskiej nie l1yły
ane ;tie wiemy tez czy były one wiadome polskim
!
d
· d · l
p
im nawia
) .Umknm o pO'w1e llla nym.
rzypomn Y
tk
m że od początku manca p. ambasador Mt>l e
! ~i eo.hecny w Warszawie, a nasz a.rnLMador w Ber
ie p. Lipski nie miał ko11t~tu z ministrem von
: bbcntropem. Wyd uje się jednak_pewne, jeśli cho·
i o pewne nunkty propozycji kanclerza Hitlera d bre
' Rząd Rzeczypospolitej w zrozumieniu wagi 0
sąsiedztwa 7.8.W8'le żyr,zlilvie< traktował sprawę ko
·1 ·· b
li · · k'ch p ez Pom<1rze
u m •·aCJ L. o yw~te ..n1erruec '
~z „
:
tego względu rowmez S>prawa k<nnunikacJ1 szosmveJ
duje się możliwą do rozpatrzenia. Ale pod jednym
·" niczym warunkiem: wszelkie rngcstie na temat
. I . .
b •
,
łQ zo
kiejś eksterytona no&~1 _musz11 . ~c z. gory wy .c
. ~a tG opinia polska nie zgodzi się nigdy. Móhwimy
·ótkn i jasno bo w tych nerwowych ezasac my,
'.
•
1
'k · sytuacji jas
tfaie prości, Jesteswy zwo enm ami
·eh.
.
.
ka
Metody. nacisków -:- 28!1ewnJĆ mo~emy - !Il 1
10
,11~ n~ 1mpo,~o~z~nie. ~ .ch~e zRPo~~ó~oz::
lac n1e<'h lepieJ ich • 1e uzy\\a.
ezu .
·
·
regulowama
•qgme
•~li.i owi· ~n na próby
.
.
• czegoi
l wiek gwnltem Polsk~, J_ak kazde szo:iuJą~e 5 ę
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~~orze ani na ż'nclae inne ż~clania czy msest!c•

6rel..y 'ogr:miczały jej suwe~c nnoóć, jej u~rawnie.
r 'a i swooode jej pnJityki ID~ędz?·narodo~eJ. • •
:~i!lzale?:ność pol~kicj poh!) k1 z-agramczncJ JeS.
1 ~adniczym k::nonero nnszcso życia p11f1st_wowegu.
•>Iska umiała pri:eciwfl:1wić. się swoim od_w1e.-;zn?·'"i
i 6toryrznym przyjaciolum, gd} ci. w !;posoli posred
i próbowali swego cza.u narus1;yc. tę za,:.adę: ~rzco
i. vstawi 0 :~ ~tokroć mnrniej proh!<' :i:·•1talnrJ 1 wy:
''.inej, p'·r~'rtd prze.i p~l·rtwo, z ! . y·;1 ;~o·~nk1
. . .;iedzkie w ciągu wicków układały o•ę zie I któn:

·ło karto wizytowa słońca na twarzyczce Pani. Te brz:ydkie żółte plamki 1.1s1.1-

Wtl si~ niezwłocznie po użyciu kremu

Kur. Polski.:
l\fowa Hitlera robi ~l'l'.ażenie mnwy "łowiek:i,
który sznka wszelkich pretekstów, aby sipali.ć wsz!·
stkie mosty, chroniące Rzel!7{l przed stnczen1em &lę
w otrhlań wojennej aw<Lntury.
Jeżeli bowiem dotychczas mogły istnieć n adzieje,
i;c mii:d.zy Rzeszą a szcregie1~1 pań•tw świata, u~a się
uawiązać nić pokojowej wspolpracy, to mowa H11lera
pi zek.reśla te nad;i;ieje.

z agad nie ni om polsko·.niem ee: i

Z terenu wojny w Ch.;nach
Krwawe walki o m[asto ffanszang
TOKIO. 30.,. Agencja Domei don~: wnjska \te poniosły klęskę na zachód od Na.usz::m~ na '"'Jb•ze
japońskie odparły liczne a.taki dywizyj chińskich, któ żach rzek Fu i Sss:ui i zmuszone zosta~y do odwron.,
re pod dowództwem generałów Lo Szoying i Lai Wci pozostawiaj11c na pl!lj~u boju przeszło 900 zabitych
ying usiłowały odzyskać miasto Nanszang. Dywizje

'°

·

połwi~conJ

TOMASZóW MAZ. S0.4. '(PAT) odbyło się przed gmachem straży, pod go. Polski Związek Zachodni w Tomaszowie w łym niebem. W zakończeniu wieczoru PZZ.
ramach „Tygodnia PZZ. „urządził wie<:z~r została odczytana przez wiceprezydenta
poświęcony zagadnieniom polsko-niemiec- miasta dr. Gajewskiego rezolucja, w treskirn. Do zgromadzonych w liczbie 6.000 ci swej wyrażająca gotowość spoteczen
osób przemawia1i p. Karol Przesmycki z stwa do wszelkich ofiar w obronie naszych
Łodzi nt. ,,My a Niemcy". i p. Józef Komi- granic. W rezo':'t.lcji wyrażono postulat by
nek nt. „Sprawa Gdańska". Przemówienia czynniki rządowe ograniczyły prawa mniej
mówców były pr:rerywane burzliwymi szości niemieckiej w Polsce, jak to ma mi~j
oklaskami i śpiewem „Nie rzucim ziemi".\ sce w Niemczech w stosunku do Polaków.
Wskutek przepełnionej sali straży ogniowej Nastrój wśród zgromadzonych był pełen
największej w Tomaszowie Maz. zebranie patriotyzmu i wiary w swe siły.

.L.:i----~--------Elil!lll----lllm-----------.:i---~·
a czem pl•911 Inni Y

Przegląd

Szprzyjezd.nyrni. a wzdlużłkdr~g. rozkładano nchhozdy.
osy zatarasowane Sł ca ow1c1e przez samo o y
turystów, spieszących do Nowego Jorku. Dla uświet
nienia wystawy u ujścia Hu&onu stanęln na k<>twicy
37 okrętc>w wojenn)'ch najro.:maitszych kategoryj.

KU UCZCZENIU

P AMI~CI PŁ~. SŁAWKA.

WARSZAWA 80,4, Komitet uc.uzenia parnię
ci zim.al'lego płk, Waler""'O Sławka nń<:!tanowił
...,.,
yv~
utworzy6 w Racławicach muzeum Jego imienia.
Zgromadzone tam będą w zagrod.zie ofiarowa
nej przez chłopów pamiątki poświęcone osobie
zmairłego, jak i ludziom i zda.r2eniom historycz-

illYJn z.wiązanym

.z

Racławicami

wieśn·aka

Ma§owy mord z p·owodu 20
LWóW, 30. 4. - We wsi Gołąbki 30-letni Kazimierz Markowski zarąbał siekierą An
WMt.lWiY!&'A™iri

;tłotych

nę Siwiakową, jej 2- !etn;ą cón:-czkę ora.z 61·
letnią matke Józefe. Nast~pnie zbrodniarz t::,
łował popełnić sa.mc6ójstwo tmiac s'. ee;~·:

cją octową, po wypiciu którei chciał s!-\oc;:y

d

UKŁAD

11.4.NDLOWY FRANCUSKO.
do studni. Zauważyli to ludzie, k!ór<y ;\1a1·
JlOLENDERSKl.
kowskiego odciągnęli c(] s 11'..lni i e-ciyty rn~
Paryż 30.4. ~ Dyrektor dtą>Ell't~mentu ukla policja ~ok~na!iby_ na nim iyn~Zt1. !: .-r :ow~l<
dów handlowych Alphand udaje się w pr.r..yszłym 1y I zeznał, ze nie zału1e czy:rn, a .1:::!:0 !J")W~-l !ii"
1 godniu do Hagi, gdzie podpisze parafowany wcwraj I sowego mctr~ll podał, iż Siwiai:,owa nie chci<ł
układ francusko.holenderski. W drodze powrotnej I ła mu zwrócić 20 złotych.
p. Alpha.nd zatrzyma się prawdo.podnbnie w Drukseli
gdzie od~dzie rozmO\\'Y z przed$tu.wicielami unij cel ,
!!f8 ...
nej belgijsko.lubemhur~kiej.
I
V

•

TOWARZYSTWO WIEDZY PRASO-

WEJ ORGANIZUJE W WARSZAWIE
W OKRESIE OD 8 - 14 MAJA R.B.
kurs dla współpracowników administracji pism.

Na program kursu złożą się:
l)' 24 wykłady z dziedziny zagadnień
wydawniczych,
2) zebranie seminaryjne,
3) wycieczki do agencji informacyjnej, instytucji kolportażowej i papier-

Pociąg

Ofiarg
NA śCIGACZ.

nJ,

Ogólne tematy wykładów: Przemysł wydawniczy w Polsce: Struktura i organizacja przedsiębiorstwa
wydawniczego; Najważniejsze przepisy prawne dotyczące wydawnictwa;
Papier; Druk; Ko1po.rtaż; Prenumerata; Propaganda wydawnicza; Ogło
szenia; Księgowość i statystyka wydawnicza.
Koszt udziału w kursie wynosi
zł. 40.
Szczegółowy prospekt kursu wysy
ła na żądanie oraz wszelkich informa
cyj u·dziela sekretariat kursu (Tow.
Wiedzy Prasowej, W-wa, Zgoda 8,
m. 4, tel. 540-00).

Bestialska zbrodnia

I

POZNA\~IA

kW. 363 Robotnicy f·my Ro5icki, Kawecki j S-ka zł.

do

174.54.

2-4/V.

.

NA F.O.N.
kw. 364. Cech Fotografów Chrześcijan w Lodzi zł.
150.
kw. 185 !kiatwa Przedsz'koJi Lódzk. Chrz. T-wa Do
broczyDflo§ci wraz z personelem wycli-1>wawczym I
Przedszkola - Smugowa 6, II Przedszkola - Żwirki
- 16, III Przeclsl'lkola - Wysoka 28 ofiarują na S!l
molot zł. 130 (sto trzydzieści)
kw. 186. N11 skutek wiizyty w dn. 29.4. br. u p. Jo.
spektom Szkolnego (m. Lódź) p. A. Komamlera
delegacja dzieci ze szknły powsz. nr. 5 :im Marii Ko·
nopni i :iej s>klad'<! 400 M.
'
kw. 187. Dla u~z-cze11i11 świetlanej pamięci Katarzy
ny Bieguńskiej składujfł w dniu Jej P.atrnnki A. i
~I. Nalepiii5Cy zł. 10.
kw. 188. Persone-l pielęgniarski i akusz~ryjny &zpita.
Ja Ubezp. Spot w Pabianicarh zamiast kwiatów p. dr. !
pożegnnnie odchodz,cego dyrektora szpitala p. dr.
Meyera zł. 15.
I
kw. 189 Olcll'derezyk Zdzisław :r.l. 4.75 oszl'zędno&ci
swoje składa na FON.
!
kw. 190 Zeb.r~ne
przez kierowniczkę restaurn•jt
,,Helia.da" p. Sc.rgiejewq od w~półpracowników zł.
SO .~ii;ódriesi~t).,. _..J
'

I

popularny

z miejscami do

leżenia

zł. ł 2,6:.i

Pobyty r:yczi1H<1we

wZAKO
"Tydzień
od 2011v. -

1~ ~

6B;~ ~ 111"

6/V. 53

°.o zniż

Zapisy i informacj:'!:

Wagons - l~ s#Coo
(.. 6 d
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te1'9fo:1 170~
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USTAWODAWSTWO GOSPODARCZE.
Dziennik Ustaw RP. nr. 38 z da
bm. w którym oopublikowarm m. ia. następujące
·porząd!7lenia o charakterze gospodarczym:
UklWlł się

EXPRESS GOSPODARCZY

WyKonanie oudżetu 1/ańsłwa w roku 1938\39

rozporz11dzenie Ministra Skarbu z dnia 21 ._
rb wydane w porozumieniu z Mini strem Spralrll
wości w 8ipr.awie uiozczania papierami warto;,:~1
rękojmi licytni·)jnej ornz ceny prz}hir:u pr•y ~
musowej likwid.acji gospoda,rstw wiej~ki·"h (po2„
rozrporządzenie Ministra Opieki Spolecinej 1
4 bm„ wydane w porozumien.iu z mini,;tra1ni
hu i Sprnwiedli w ości o o.płatach za badan'.c 1
kułów i i1rzcdmiotó_w użytku w Państwowym L
cizie Higieny (poz. 251);

Dochody budżetowe Państwa w roku waniem stosunków polsko - litewskich, r (95,202)~. przemysł~. i hallldlu 5 2.106 (99.813), długi państwowe (raty amorty113 224 953
1938/40, zakończonym w dn:u 31 m~:i:-ca przeszło 37 miln. zł. na spłatę zobow. iąza (50.~40), .komunikacp 73 ,751, (51.073), zacyjne i odsetki( 196 ·
< .
), dol ' wynosiły 2.474.371 tys. zł. wobec nia ska~bu państwa w Banku Polskim 5 rolmctwa i iieform rolnych 60,880 (45.92 9) płata skarbu palństwa do przedsiębiorstw
rozporządzenie Minis1ra Spraw WewPP.trm
7
dnia 20 bm. wydane w porozumieniu z ·min:
2,373.465 tys. zł. w roku budżetowym miln. zł, na pomoc przy zawartych ukła- wyznań religijnych i oświecenia publiczne 5.600 ( .462 )·
1937 38. Wzrost dochodów wynosi przeto dach konwersyjnych wierzyte1ności rol- go 361 129 (334.332), opieki społecznej
Zaznaczyć należy, że w zestawieni.u Skarbu i Komunikacji o !!pecjalnych dopłatach j
·1
ł td
67.316 '(51.874), poczt i tele2:rafów 1.903 tym dochodów i wyidatków P. aństwowych wych (poz. 253).
100.906 tys. zł.
nych 6 m1 n. z, i .
~
8/
.
•
Po•szczególne pozycje główniejsze wy- (1.726), emerytury 179.809 (165,751), za rok budżetowy 193 39 me zostały u1
\V}'datki
wy?at~ow t.. z'~· okresu datków państwowych w roku budżetowym renty inwalidz.ki1e
pe·nsje 105.983 względnio ne kre<lyty dodatkowe.
W.
ulgow~g~, t. !· w kwietni.u, mai~ 1 czerwcu 1938/39 przedstawiały się w tys. złotych
pr.zewidz1.anych w łącznej kwocie. około 5,5 następująco(w nawiasach cyfry z roku bu
1111Jn. zł. jeszcze na rachunek ubiegłego ro dżetowego
1937/38):
admi.nistr.aicja
ku budżetowego) osiągnęły 2.458,~91 tys. 2.452.591 (2.342.044), w tym władze na
2lOsi:.ał wysaki poz~om produkcji I
zł, wab.ee 2,349.506 tys. zł. (łą~zrne. z wy czelne, t. j. Prezydent R. P., Sejm i Senat,
ex) Bank Gospodarstwa Krajowego w dów z instytucyj finansowych w Polsce,
dat~am1 okresu ulgowego). ~zyh_ zwiększy Prezydium Rady Ministrów, Kontrola Pań następujący spos.ób charakteryzuje sytua- którym dotknięte zostały w sHniejszym mysłowej zarówno w przemysłach "'l
stopniu, zwłaszcza instytiucje oszczędnoś- bywczych, jak i przetwórczych.
ły się o 1~8.685 t~s. zł. Zaliczając przysz stwowa 16.033 (15.931), ministrestwo1 cję gospodarczą Polski w marcu:
Obliczony przez Instytut Badania
le wydatki w okresie ulgowym, otrzymamy spraw zagranicznych 40.665 (38,416), woj
Pod wpływem wypadków politycznych, ciowe. Zwiększone wskutek tego wypłaty
wzrost ~ stosunku do roku 1937 38 o skowych 825.138 (771,848), wewnętrz- powodujących silne napięcie w stosunkach uszczupliły pC>wiażnie rezerwy finJltłSOwe niunktur Gospodarczych i Cen wskai
114.185 tys. złotych.
nych 222,313, (212.232), skarbu 152-396 międzynarodowych, zaczął od połowy mar- banków oraz wywołały konieczność upłyn- 1produkcji przemysłowej za marzec poru
Rok budżetowy 1938/39 zannyka się (182.624),
sprawiedliwości
97.056 ca występ<>wać zn~czniejS1Jy odpływ wkła- nienia aktywów w drodze silnłej~ego wy- się w srosunku do poprzedniego mie
korzystania kredytów redyskonoowych o 2,5% do 130,7 i był o 6,5% wyższy
przeto nadwyżką dochodów (już uwzglę
i lombardowych. Zdolność mobilizacyjna w marcu r. ub.
dniając wydatki okresu ulgowego), w kwo
aparatu krediytowego była jedttllk z:upetnie
Silniejszy wzrost wytwórczości w a
cie 10.680 tys. zł. gdy mk 1937/38 zamwystarczającf<l., mimo,płażetn~śultimoR kwartału cu wykazało zwłaszcza hutnictwo żeli ~!
kni<;to nadwyżką w wysokości 23.959 tyis.,
przypadały większe
o ci.
ównież z a poza tym niektóre gałęzie przemysłu·
a rok 1936/37 4.067 tys. zł.
zamknięciem roku budżetowego państwa w tatowego oraz przemysł elektrotechnla
Na skutek starań zarządu Targów K::.- stamtąd na Targi Katowickie i wre&Zcie z tym terminie łączy się zwykle wzmożone
Dochody ogólne państwowe, jak wyżej
towickich
przyznało Min. Komunikacji ul- Katowic do pierwotnych stacyj nadania. W zapotrzebowanie pi·eniężne. Miesi·ąc ma.rze.:
Do zwiększonej pnodukcji przys
stwierdziliśmy, znacznie wzrosły, pomimo,
gi
kolejowe
na przewóz eksponatów wy- ostatnim wypadku ulga taryfowa będzie b ł k
dl
d k'1 k b
· pr7lemysł mineralny i drze~. Wn
że w ubiegłym roku budżetowym nastąpił
orzystrny a gospo ar
s ar owej, drzewa i materiałów drzewnych \vvh
stawcom, biorącym udział w XI Targach stosowana odrazu przy nadaniu, p-0d wa- coY pozwoliło
poważny ubytek wpływów z podatku spec
na zamknięcie ostatniego ro.,
Ulgi
te
polegają na bezpła t- runkiem prz<edstawienia plerwotnydh !i.s- ku budżet<llwego nadwyżką dochOd.ów w b. poważną zwyżkę. Wyższy stan za~
Katowickich.
jalncgo od wyn.a1grodzeń, wypłacanych z
nienia miał .również przemysł chemie
funduszów publicznych, obniżonego z nym powrotnym przewozie eksponatów tów przewozowydh i cx:lpowiednlch za- wysokości kilkunastu mili<>tlów złotych.
wystawowych,
nadesłanych
bezpośredniu świadczeń zarządów Targów P.oznańskich
Dzięki
rozszerzonej
akcji
kredytowej
i
częścim'V•O spożywczy, jak również 1
dniem 1 kwietnia 1938 o przeszło 72 miln.
na XI Targi Katowickie 9o miejsca nada- i KatowickiCih, za odległość zaś pierwotn~ instytucji emisyjnrej życie gosp'Odarcze ~- kiennictwo, które w wiel'U działach pi' \
zł., jako też z nadzwyczajnej daniny mająt
go przewozu do 'Poznania w drodze zwro- 1El7Jło dostateczne pokrycie swych Potrzeb wało inbe!llsywn~e przy wyrobie towt
nia.
ko1wej, pobieranej od rolników.
Pon.adto Min. Komunikacji zezwoliło na tu 50% opłacon•ej należności taryfowej, po obrotowych, które ze względu na ożywia- letnich. Liczba robotników, zatrudnia n
Zaznaczyć także należy, że zmniejszystosowanie w drodze wyjątku 50% ulgi na udowodnieniu całości drogi, o<fbytej przez ·
·
od k ·
I'
h
w prz·emyśle wzrosła, co łącznie z urnt
ły się znacznie wpłmty z przedsiębiorstw
Jący się sezon pr u CYJ'ny w icznyc ga- mi·eniiem robót publiczniydh przyczyniło
przev..Uz eksponatów, wysyłanych od do- -eksJ>On•a ty.
państwowych, a mianowicie ze
104,1 woiłnej stacji PKP. na .Targi Poznańskie, zaś
t· ...___ .
łęz1ach wzrastaJą normafnie z początkiem
wiosny. Również k<>rzyst1t7 ,_ ogól stan do zmniejsz.enia bez.robo'Cia.
miln. do 89,2 miln. zł, a to wskutek spadku wpłaty w PKP (z 25,5 do 7 miln.), ja
I•
połskt.Ch
wypła<:Jlblości
przemysłu i handlu został Na rynkach zbo'Lowych zaczęły w
ug1
D
DOSCI
utrzymany prey meoo zwięk82l0Jlych wprflW nich tygoctniaoh występować korzys
ko też spadły wpływy z opłat celnych (ze
J
....J-...4....ch
kslowy...i1.. N t
sze tendencje cen. Poważniejszą ulgę
dZi1e
167,9 miln. do 151,9 miln. zł.).
m wierzucielem
1,;11.
F ra ncJ· a na1· wi •kszu
,
.:11
•
tp1vl~LCl
· · we
t „
n1 asj ępstwem
E
sytuacji finansowej rolnictwa stano.wi
Wzrost ogólnych dochodów budżetoZobowiązania zagraniczne banków pol miesiące.
'
nos rzema się sy uaCJI po yczne w uro- roczeni'e płatności kapitałowych zna.
·
N · · k
.
.
·
. pie było osłabienie zaitrtere90wanła d~ pawych Państwa tłumaczy się znaicznym o- skich w ostatnim kwartale 1938 r. utrzya!.w1ę szym w1erzycłelef!1 polskich 1n plerów wartoścłQwych pałączone z silnie'- części długów rołniczyc:h. Wywóz gt
żywieniem gospodarczym, a przede wszy mały się mniej więcej na poziomie kwarta stytuc11 kredytu krótlkotermmowego była ~ spadkiem kursó~
l nych artykułów rolniczych w marcu z d
stkim zwiększeniem się obrotów w prze- lu poprzednie.go.
Fra?cja. Zobowiąz~nla wobec Francji wy
Wpływ wyQat'zeń ~Htyc:mych na rynki utrzymany na poziomi-e z lutego.
myśle, handlu i rzemiośle, jako też wzro-1
Ogólny stan tych zobowiązan polskich nosiły na 31 grudnia 1938 roku 38,982 tys , 0 ,,,,....,,.we w Po1~Ae był ...,;.to_,„„ sto„„„_
Ł
ść
stem zarobków w niektórych wofoych za instytucyj kredytu krótkoterminowego, to zt
f
„ ...""
'JO\;
.,,.
m""°~ """'~
ączna warto wywozu w osia
· t b kó
·• t
h B k PKO
' N 'd · . .
t . NI
.(
lrowo nie wielld i tyllro częściowo wyw'Ołał miesiącu wzrosła -0 kilka mili-omów zło
wodach.
an u
. t
a rugi m1e.jsCU s o~ą emcy 37.798 Jl""..,_.
~.ri-. na"""-óJ
wy-w„
· slfmei
·t • • j ed na k xw1ę
· k szył się
· p i.
d 1es k an w pans wowyc ,
l)LJ'
.....,....,..w,...........„p"',
znacznie
d
h
Wed ł ug danyc h G. U. S., doc o Y' a ban ów komunalnych, banków prywatnych ys. zł.) na trzecim .An~ha (32,951 tys. zł),
W związku ze wzrnot.onym tempem in- wóz towarów z zagranicy do Polski, 'M.
ministratcyjne zwiększyły się z 1.604.796 i domów bankowych wynosił według da- na c~wartym Szwa1car1a (1 ~.809 tys. zł.) westycyj 1 pqygotowań obronnydh, jak tek czego zmalała saldo czyme bill
1
tys. zł. w roku budżetowych 1937/38 do nych GUS na dzień 31 grudnia 1938 roku nta piątym .~łochy (12,342 tys. z!.)_ na 1zó również lnwes!ycjamł prremysłowymi l roz bandklwego.
·,_~ 1.663.823 tys. zł. w dwunastu miesiącach 175.459 tys. zł. wobec 173.672 tys. zł. na s ym Gdansk ,(11.591 tys. zł.).
poczętym sezonem w budownict'wie 1 utrzy_-.
s,
roku budżetowego 1938/39. Dochody skar 30 września ub. r.
N
. •
n
b01we, z danin publicznych wzwsły z
Z ogólnej sumy zobowiązan w lfońcu
astępme 1-dą ilcolejno: Holandia,_Belgia
Czechosłowacja, ZSRR, Szwecja.
ł s
1.384.592 tys. do 1.419.816 tys. zł., a in- grudnia ubiegłego roku 97523 tys. Zł. przy
Należności banków polskich za graniI
b
nc dochody administracyjne 220.204 tys. pada na zobowiązania płatne natychmiast
do 244.007 tys. zł. W dziale dochodów 42,624 tys. zł. na płatne za wypowiedze- cą w ostatnim kwartale ub. roku osiągn,ę
W związku z instrukcją Ministerstwa jowych włókien syntetycznych w odi»
b
•
t
·
ły dość znaczny wzrost, wynoslly one administracyjnych na uwagę zasługuje all' niem do rzech miesięcy i 35.312 tys zł. 63 . 540 tys. zł. wobec 51 .730 tys.' zł. na Przemysłu i Handlu w sprawie popierania dniej ilości podanej w instrukcji lub po g
dzo poważny wzrost wpływów z podat- na płatne za wypowiedzeniem ponad trzy 30 wrześ.nia ub. r. Według stanu z 31 gru zbytu krajowych włókien ·syntetycznych i przednim złożeniu oś.wiadci.enia, że dl l
ków bezpośreanich, a mianowicie z 723,2
dnia 1938 r na należności płatne natych- wełny krajowej zostały wydane dodatko- dy te złożone będą najpóźniej do dolst
miln. do 829,5 miln. zł. Przy tym najbarwe zarządzenia~
czerwca 1939 roku.
z
tlziej wzrosły wpływy z podatku dochodo
miast przypada 55 :703 tys ZI, p,łatne · za
Datę wejścia w fyde łnstruckjł 0 poP.ozwolenia przywozu· w okresie ko: kG
···ego, mian. z 279.4 miln. do 343,1 miln.
URZt:D~~s~!~~tEJGIELDY
wypowiedzeniem do trzech miesięcy 5.201
płeraniu zbytu wełny krajowej przesuwa gentowy.ch maj - sie11pien na wełnę b11~
: L i z przemysłowego z 261,9 do 301,1
a dnia 29 kwietnia.
tys. zł. ponad trzy miesiące 2~636 tys. ~ł. się z 'dni.a 1 lipca 1939 r. na dzień 1 maja wełnę praną., wełnę czesaną
na~
Wśród dłużników banków pols.kich pier
1
1939
roku.
k.ł
wełniane
i
szmaty
będą
wy•dawane
miln. złotych.
'A K C E
• :wsze miejsce zajmuje Anglia z kwotą
1
Pozwolenia przywozu w olfresie kontyn szczególnym importerom po złożeniu p· d
Podatki pośrednie zwiększyły się ze
Bank Polski 116.50
23.857 tys. zł. drugie Niemcy (11.800 tys.
192 miln. do 214,1 miln zł. Największy
C.ukier 38.25-38.50
trzecie Stany Zje4ooczone AP. (11.278 ,gentowym maj - sierpień na wetnę praną, nich dowodów zakupu odpowiedniej il
p;·zyrost wykazują: podatek o·d cukru d(za
iii~!;1 9;~5~~~0~0
\tys.) czwarte Gdańsk '(5.321 tys.) piąte wełnę czesain,ą, szmaty ł odpadki wełniane wełny krajowej lub po uprzednim zlożi d
140,8 miln. do 157,1 miln. zł.), od droż ży
Modrzejów 20.2S--20.so
Francja (2.017 tys.) szóste Belgia .(1.861 importowane przez firmy handlowe będą oświadczenia że dowody te przedsta'll.
Cz 13,4 mil n. do 16 miln. zł.), i olejów mi
Norblin 107.oo
tys.)) dalsze WłOchy, Holat.J.dia, Szwajca- wydawane importerom po uprzednim przed będą najpóźniej do 'dnia 15 sierpnia I
stawieniu przez nłch dowodu mu~ kra- rQku w Komitecie Przywozowym RHi
neralnych z 19,7 miln. do 21.3 miln zł.).
Ostrowice 83.00-84.00
ria.. SzeWcia. CzechOSłowacj_a I ZSRR.
'I d 0
Starachowice 57.00
-,.
.r-z
Opłaty stemplowe wzroJsły z 89 m1 n,
żymd6w 62.00
91.2 miln. zł. a dodatki do danin publiczHaberbu&eh 70.00
nych Z lS, 7 miln. do 20 miln.
Bardzo poważny wzrost wykazują
W"'wn~trzna 62.00-<i2.00 o•t. 1etki.
k
wpływy z mo·nopoli. Ogólne wpłaty do luw«>Stycyjna l cm. 86.00
rozporZAdzenie Rady Ministrów w tej
skarbu państwa z monopoli państwowych
Inwestycyjna 2 em. 84.50
-i
niosły się z 665,5 do 721,3 miln. zł. Konwersyjna 63.So-61.SO o-et. dr.
'VChodzl W zycie Z dn. 1 maja
Dolarówka 41.50
·ro
Przy tym najbardzi,ej zwiększyły się wply
Konsolidacyjna 63.25-62..,75 ost. ictki i dr.
Z dniem 1 maja rb. wchodzi w życie nia Prezydenta RP z 1927 r. o prawie prze mienić na l{ąpleliska odkażające a am: rn
wy z monopolu spirytusowego a miano5 i pół proc. Przem. Pobki 82.50
rozporządzenie Rady Ministrów o przygo- mysłowym, nie zaliczone 'do kat. A lub B. toria na punkty ratowniczo-sanitarne.
4 i pół pr<K:. Ziemskie 59.00-59.25
towaniu w czasie pokoju obrony 1przeciwW nowowznoszonych budynkach w za
W zakładach przemysłowych, zzl p
wicie z 250,3 miln. do 294,3 miłn. zł. Wpła
.
5 ·1pr0ic.
2roc. W1u~zawy
etarc
73.00
1ot mczei
· · 1· przeciwgazowej
·
· w dzie
· dz1me
· · b u kładach, zaliczonych do kat. A lub B za- nych Ido kat. A Jub B w ł asne urzą:dz'){·
ty z monopo1u t yton10wego
wzrosły z
Wamawy
ost.
dr.
r.
_
_
.
5
33
69 50 70 50
331,5 miln. do 349 miln. zł, natomiast spa
s proc Wars1A1wy 1936 r. 69.00
'downictwa przemysłowego. Rozporządze- brania się budowy dachów <lwu lub wielo wodociągowe należy zakła<lać w o~ll cl
dły wpłaty z moinopolu solnego z 46.6 miln
5 proc. Lublina 1933 r. 59.00
nie to ma specjalne znaczenie dla Łodzi ja spadowych, o pochyłości, przekraczającej ci co najmniej 300 mtr. od budynko~~
I
ł
5
proc.
Lodzi
1933
r.
61.00
k
· ta wy b 1't me
• przemysł owego.
proc. Lodzi
.
do 45.2 miln, zł. i z monopo u zaipa czane
r.
o m1as
!O proc. Stropy i sklepienia budynków w trzebnyc h dl a ruch u za kł adó w.
c
1938
5
59 50
go z 12.6 miln. do 9,4 miln. zł. Wpłaty z
6 proc. Obi. Wal\.,.zawy 6 em. 76.00-75.00
Rozporządzenie dzieli zakłady przemy z_akłactach przemysłowych, zalicz91nych do
Instalacje wodociągmve W zakła ca
monopolu loteryjnego utrzymaly się na pra
Tendee.ncja utrzymana.
słowe na 3 kategorie:
·
kat. A iub B należy wykonywać z ·kamie- zaliczonych do kat. A powinny po~
wie niezmienionym poziomie 23,2 miJ.n. zł.
z GIELDY LóDZKIEJ.
Do kategorii A zalicza się' 1) zakłady ni1a naiturnlnego, cegły, betonu, żela2!0-be- zapewniony dopływ wody co najmr:i
a dnia 29 kwietnia.
(w roku budżetowym 1937/38 wynosiły
Na wczorajszym zehr8Jliu giełdow}'m w Łodzi przemysłowe pracujące na potrzeby obro- 'tonu, ~tali ubetonowanej i tym podobnch 'dwóch niezależny.eh i odpowiednio 1r
one 23,3 miln. złotych.
no11rnno:
.ny Państwa 2) zakłady przedsiębiorstw materiałG·w cgr· itrvvałych.
·
nych fródeł. 1.nstalacja elektryczna 11
Po stroni•e wydatków widzimy zwiękDolari>wka 41.50
p:;ństwowych oraz przedsiębiorstw, zastrze
Schody wewnętrzne, łączące poszcze- kładach przemysłowych, zaliczonych 0 c
· ·
t wa
lnwstycyjna 1 e:m.
86.00
·
h us tawowo wył ącz111e
· Państwu, za g6line kondygnacje w ogniotrwałych bu'dyn A .powinna posiadać dwa nieza 1eż ne 'n
1trone rozchody w dziale M1111sters
Jnwestycyjna
zonyc
r
2 em. 84.50
Spraw Wo~skowych, Komunikacji, RolnicKonsoli-O'll<tyjna 63.25
trudniające ponad 300 robotników; 3) za- 1ka,'Oh nowowz.noszonych albo gruntownie ·dla energii elektrycznej.
twa, i Reform Rolnych, Wyznań ReligijWewnętnna 62.00
kłady przemysłowe, podlegające przepi- przebudowanych, powinny być urz~<lzane
Instalacja eletryczna nowourl'L
i
Oświecenia
Publicznego,
Opieki
Bank Polski 117·00-11 6.00
som
rozporządzenia
Prezydenta
RP
z
1927
j·ako
schody
ogniotrwałe.
nych
zakładów przemysłowych po~t
nych
5 proc. Lod.zi 1933 r. 62:25-62.00
Społecznej, Spraw wewnętrznych or<:lz na
pmc.
Lodz.i
r.
0.
r.
o
prawie
przemysłowym,_
za~rudniające
W
nowourządzonych
zakładach
przemy
być
tak
założona, aby byto zapewnia~ w
.
1938
5
60 0 59 50
emerytury, renty inwalidzkie i pensje. Na
Kolej Elektr. Lódz-ka 580.00-570.00
ponad 300 robotników.
słowych, zaliczonych do kat. A lub B po- tralne wyłączenie prądu-całkowite Jut
tomiast obsługa długów państwowych,
Twdenc~ cokolwiek m01:.niejsza.
Do kategorii B - zalicza się: 1) za- wi1ffny, być wybudowane schrony przeciw "ściowe - jako też zmniejszenie jasrr
wskutek dokonanej konwersji szeregu po
kłady przedsiębiorstw państwowych oraz Jctnicze oraz przewidziane ~ereny pod ro- oświetlenia.
Z zGIELDY
ZBOŻOWEJ
· b'tor,s tw zas t rzeżonych ustawowo wy przeciwlotnicze dla zabezpieczenia pra
życzek, znacznie. ~ię zmniejszyła.
.
dnia 29 kwietnia.
przed się
Zakłady przemysłowe pow1.1nny r
znacznie mn1e1sze wpłyiwy z przeds1ęKasza gryczana 41.50--42.50
wyłącznie Pafrstwu, zatrudniające poinad cowników przed skutkami <lzialania bomb 'dać urządzenia, zapewniające światlo
hicrrstwa P. KP ., niż były preliminowane
Wyko jara 22.50-24.50
150 robotników; 2) zakłady przemysłowe, lotniczych . Zakła'dy przemysłowe istnieją pieczeń·stwa ł'!.śł wypadek wyłączeni~ ~st
·iako też .potrzeba.. zmobilizow.ani.a gotówRr~i,tn notowań bez zmiany.
podlegające przepisom rozporządzenia Pre ce pow nny być przystosowane do wyma- tła. Urządzenia te powinny po~.iad~c .z~
Tcndcnrja
spokojni!!
:<i na wydatki, związane z O~ję~1e'.11 od7yOgólny obrót 996 tonn.
zy d enta RP . z 1927 r. o prawie przemysło ga1i tych, w okresie 2 lat od dnia wejścia leżne źródło energii św~etlnej.
za
<>-!<anych ziem Sląska Zaolz1ansk1ego 1 z
wym, zatrudniające ponad 150 robotników w życie rozporzą·dzeinia.
I.nstalacja oświetJe.n\owa wewr.ąi:: l
nieprzewidzianym '" budżecie u~ormowa
BAWEŁNA.
z~klady uży~eczności _publicznej z wy.jątNowourządzane zaktady przemysłowe, kładów przemystowych ;powinna by·
niem stosunków polsko - litewskich, jako
Noio11:a11ia z dnia 28 krdecnia.
k1em zakładow wodociągowych, kanaliza- zaliczone do kat A lub B powinny posia- wykonana, aby przy częściowym \\·n·ł
1
też na inne wydatki, zmusiły rząd do zwró
NOWY JORK: loco 9.20, maj 8.15, czernicr 8.22, cyjnych i elektrovrni, zatrudniające ponad dać punkty ratowniczo _ sanitarne Draz ką niu oś~ietlenia do jak najmniejszej ' d ·
0
ceniai się do Ciał Ustawocjawczych o kre- l :i~icc ~.20, sierp!cń 7.83, _w_rzesiel1 7.&%, ~aźuzicrnik '150 r~botników, obsługujące miasta i in- piel iska odkażające.
_, ,
czności całeao budynku z zewnątrz, li P.
rlyty, 'które przyznane zostały w ~y·soko- 1 ~-'~· list<>pad 7.:2, grudz.ien 7.68, st)'czen 7.66, luty ne osiedla.
•
.
.
.
.Nowourządzane zakłady przemysłowe, było za.p ew;\ć ciągłość pracy"'!" zakł'.
»ci przeszło 76 miln. zł. z krcdytow t~cll 1 i.G;,, ~arzec 7.6;,
\ • Do ka!e~orii ~ - . z~hcza s1ę zakłady z~l1~zone 'dP kat. C., powinny posiadać ką
Konstrukcja dachowa powmna b\t
"""'atkowano na cele, zwiąr.ane z ob1ę- l LI~ERPOOL: loco 5.00
•
uzytecznosc1 p~bhcz.ne1 i. zakłady przemy- p1ehska w ten sposób urządzcne, aby k<J; kończ011a z r,1;- "-,·;arów ogniotrwałych
c<f:rn ~li'~~ za J1.ia{isld~_go i z u~1orm~- .
Egip~a „<Sakell.); lo~o 6.ąs
słQ~e1. l?_QgJega1ące E.l!-~21*-t2ł~QIZ~d~e P..i~li~kg. można bL.lQ w ~flżdei c[}wili z<i 1,ryr:e eh :11: ,, z 111!\ 1ęiiałów niezaP,al

I

I

?ez

Syluuci·a uospodurczn Polski· w marcu
lmany

l

I

Wyslnwcy na XI Targach Kalowickich
korzyslajq z ulg kolejowych

Dl •

alez•

' • banko'w

przywoz
" we)ny, odpa dk ow
' • szma

oraz

złotych.

Teudcnc~j;~~ol~~OCENTOWE

Obrona o p Igaz a b u down1ctwo
•
przemysI
Nowe

pod

dziedzinie

o"

,J

..IWlff

tł&· 118

eur.? -:;r

., ,

" · ' ''" 30 kwiet11ia 1939 roku.

sporto'W')"; IPow!!aK:es.p~:;~~iego

•a Polski·
reprezentacl
Niema
. bro:ut będz i e barw s1~ska z t.odzią
'l

r. W przyszłym tygodniu rozegrany zosta chu Wilimowski-Wodarz, jest znana pra
tne w Łod.zi mecz o puchar Polski między re wa strona reprezentacyjnego napadu Polprezentacjami Łodzi i ś!aska. Mecz ten od ski Piec I Piątek. W śroclku zagra God, kan
b_ędzie s!ę ~~ staClionie ŁKS , przy czym jak dydat do reprezentacji Polski na tę właśnie pozycję.
się dowiadu1emy, reprezentacja śląska wy
Jeśli próba z Godem na meczu w Lodzi
stąpi w swym najsilniejszym składz i e, opar
tym na graczach ligowego Ruchu i AKS. wypadnie zadawalająco, wówczas kto wie
Oto nazwiska: bramkarz - Zdeblok (Po- czy właśnie w takim składzie nie zagra atak
Polski na meczu z Belgią.
goń) rezerwa Mrugała (AKS), obrona Ze względu na to, iż śląsk zdecydował
Gemza ·i Brom (Ruch), pomoc - Mikunda
(Ruch), Piec n (Naprzód) Fica (Ruch), się przysłać pierwszorzędną reprezentację
atak Piec I (Naprzód), Piątek (AKS), mecz środowy zyska wiele pod względem
·
God (ślask), "ilimowski (Ruch'.t. Wodarz s.portowym.
Niestety, nie idzie to w parze z szan(RtiCh).
N0zwisk<l ·:·::-h zawodników mówią same sami Lodzi na zwycięstwo.
W tych warunkach spadają one do miza siebie. W składzie tym widzimy· aż 8 reprezentantów Polski, przy czym atak gra nimum ..
niemal w komplecie. Jest słynna para Ru-

UCZD .~ OWS':'il•le

,..

I.

Zaw ody
·

WKS Geyer: odbyła się specjalna uroczy
~tość, w której klub powitał Pi~ar.skiego, ~a
iąc wyraz swego zadowolen·1a 1 uznama
d!a je~o wyczy.nu na mis.tr:ostv:ach ~ięśc1arsk1ch Europy w Dublime. P1sarsk1 był
przyjęty przez dyrektorów firmy pp. Gustawa Geyera, Gołębiowskieg<J, Dekuczyń
skiego, Lewina i kierownika sekcji bokserskiej inż. Tarchalskiego, którzy winszowali
mu zdobycia tytułu wicemistrza Europy.
Wieczorem odbyło się w klubie specjalne
powitanie Pisarskiego.
Wręczono mu upominki: od zarządu firmy Pisarski otrzymał kryształową paterę,
od klubu zaś platerową zastawę do kawy.
Sekcja żeńska wręczyła Pisarskiemu wiązan
kę kwiatów. Poza tym Pisarski przywiózł
ze sobą z Dublina srebrny puchar, nagrodę
dlla wicemistrza Europy.
W miłym nastroju spędzono w klubie
resztę wieczoru.
1

· Wyścigi

p~ywack1·e
_J

konne

' l r

LIKWIDACJA SPORO U PIESCHA
Podjęta przez pracowników
firmy
„Piesch" akcja o unormowanie płac została zakończona pomyśl.nym dla pracowników
wynikiem. Związek Zawodowy Handlowców Polskich kierując tą akcją, zwrócił się
o interwencję Inspektora Pracy.
Skutkiem interwencji Inspektora Pracy
os i ągnięte zostało porozumienie między dy
rekcją firmy o pracownikami, na podstawie
czego pracownicy otrzymali podwyżkę po
borów w wysokości od 80 do 120 proc.
OSTATNI DZJEŃ° WYSTAWY: ·„RYTU",
WLADYSLAWA LAMA i MARKA żULAWSKIEGO
Dliiś, nieodwołalnie, ostatni dzień, .ciekawej, cieszęcej się wielkiem powodzeniem i stale wz-rastajQcQ
fr~kwen~jQ wystawy: stow. art. gr.af. „Ryt" oraz wy.
stirw malarskich: Władysława Lama ze Lwowa i Mar
ka żuławskiego z Warszawy.
NiewQt;pliwie miłośnicy sztuki, którzy dotQd nie
zdążyili obejrzeć wystawy, uczyni11 to w eiQgu ostat.
niego dnia jej trwa(] ia.
Zamknięcie wystawy nastąpi o godz. 8.ej w:lecw
rem.
1D6tytut Ppropaga.ndy Sztuk.i, w parku Sienkiewi..
cza otwarty cocłziennie o-d godz. 11-20-ej,

miM.ia.t«.Ncwu.. kt;utWVa.-

0- ruulcJcUjll!j ~
ERNST LEITZ WETZLAR.

R4DIO • HĄt:IK.
CHóR

DZIEŃISOKWIETNIA
O GODZ. 3-ej PO POL.

MĘSKI

TOW. „LUTNIA"

'J>rzed mikrofonem

POCZĄTEK

Rozgtośni

JEN. REPR . WARSZAWA. CHMIELNA4?ć•

Lódz.kiej.

Prospekty

Do najaktywniejszych muzycznie miast
W dniu dzisie,Si'YRI Od')ędą 5;ę eliminacje
Gonitwa I Nagr. soo izł. Prz~zkody. Dyst. 3.200 naszego województwa należą Pabianice. W
Zawody pływackie, zorganizowane dla gimn. Piłsudskiego zgłosiło tylko jednego rntr. Ouawa., kl. W. Królikowskiej, Potok, og. A. niedzielę (30.4) o godz. 19.30 poznamy je
sz~ze je?~n zespół chóralny_ te.go miasta, a
czniów szkół średnich, wzbudziły duże za zawod. Cl101·nack,cgo,
choć moQło
wysta- Karskiego.
:M. SOO
Jackowskiej.
"
~
GooitwaTęczyn
Il - og.
Negr.
zł. Dyst. 2.100 m1.-r m1anow1c1e chór tow. „Lutma", którym dyinteresowanie, chociaż liczba startujących wić pełną drużynę w \liczbie 5 osób z poważ Donka kl. T. Ploszajskiej. Elba, kl. K Wod..:i.n l' ryguje Bernard Delich. W programie utwow tegorocznej imprezie jest o 50 proc. mpiej nymi szansami na Il-gie miejsce.
sk.iego.' Omen, og. W. FiUpowicza, Ta.iga., kl. J. Ilu
ry poważne Schuberta, Schumanna i Mozar
sza niż w roku ubiegłym. Tego spadku star
* * *
· kowS'kiegQ. Thaiti, kl. M. Gawl~viczowej.
ta oraz p,ieś.ni ludowe i patriotyczne. ·
t ·
h ·
·
b.
· d
'b
D
dó
ł 'ł
· 66
d ·
GoniLwa III - Nagr. 800 zł. DysL 1600 mtr. UJącyc me mozna so ie w za en sposo
o zawo w zg OSI o się
Z<'.:P.0 m- Am()rek, og. st. ,,Nałęcz". Eleonora, kl. K. Wodziń·
wytłomaczyć.
ków z 13 szkół w tym 22 uczenice z 5-ciu skiego. Fameśina, kł. K. Zioleniewskicgo. Funkia kl. „WITAJ MAJOWA JUTRZENKO?„."
Np. Zabrakło w tym roku zeszłoroczne- żeńskich.
A. hr. Ro;tworowslciego. Jama Pani, kl. M. Bronikow
nej 'icemistrzyni gimn. Rothert, chodaż za
Z męskich szkół najliczniejszę są dru- skicj, OppeJn, 0 1!· ,,Podhalanka". Samum, o-g. K. i S.
Taki jest tytuł naj~iższej niedzielonej
wodniczki pozostały w szkole. 'l'łomaczen1e żyny: bCYimn. Niemieckiego i gimn. żerom- Enderów.
Szrapne;J.
og. L.2000
Bukowice.kiego.
zL Dyst. 2100 mtr. - audycji robotniczej (30.4.) o godz. 15-ej),
Gonitwa
IV. - Nagr.
takie, jak brak treningu, nie można brac skiego po 12 zawodników.
Neon, og. 5t. ,,Krasne". Novdstr5m. og. F. Szaniaw- którą oprncował młody .uterat Władysław
' w ogóle pod uwagę, gdyż o zawodach ~ych
Z żeńskid1 qbsad najlic~niejszą jest skiego, Renta, kl. at. „Pl>dhałimka".
Kamiński. Audycja, w której weźmie udział
szkoły zostaly powiadomione na miesiąc gimn. Niemieckie, 8 zawodniczek.
Goni1wa V - No.gr. 800 zł. Ploty. Dy<11. 2400 mtr. orkiestra robotnicza Zyg.mun ta Sobolewskie
d t
·
p
·
D ·
ł
d Addis Abeba, kl. J. Bukowskiego. La Veine, kl. A.
prze cr1111nern. rzez ten czas można się
ztś, w niedzie ę, 30 kwietnia, o go z. hr. Rostworowekiego. Nebraska, kl. T. Kotlarewtlciej go, będzie urozmaicona recytacjami ·wier·
, było przygotować do startu.
16 odbędą się eliminacje.
Rogal Fox, og. R. Olejofozaka. T~Q}'ll, og. M. Jac- szy łódzkich poetów Qraz okolicznościowy
mi pieśniami. Audycja ta jest ,powitaniem
Także samo zdobywca III-ego . miejsca
kowskiej.
Gonitw. VJ, - Nagr. 1000 d. Dyrt, 2100 mtr. lata i uczczeniem rocznic narodowych w
Busyry!, og. L. Andrycza, Cacko II, eg, T. Płoazai• miesiącu maju.

Kalendarzyk sportowy na dziś

I

skiej, Derwia DI, oc. M. Bronikowmcj Ell. 01.
K. Wodzim.klego, Fenszek. kil. T. Peretjatkowkia.

„KONCERT"

Klucznik, og. T. Peretjatkiewicza, Nebrarke, kl T.
Kot1arewbkiej. Nelły Agne.e, kl. F. Wójcika, Pira™1el
Io, og. J. Boryckie110.

11ci

żqdonie bezp.ł'at'."ie

NOCNE DYŻURY APTEK.
M. Kasperkiewicza, z„"'r •kn ~I, t\. Rvt'hl"r't I
B. Lobody, 11 Listoiiada 86, M. Zundelewi~a Piotr
kowdrn 25, S. Bojarskiego i W. Srhmz:i, l'u. · 1 1•1.
Cz. Rytela, Kopernika 26, M. Lipie•n, Piotrkowska
193, A. Kowalskiego i S.ki, Rzgowska 147.

u.

Na rzecz Funduszu Obrony Narodowej

11

eą Drzyczyną
I t. p, Narez ztego samooo
.
cierplent
Y usuną~ fe dok cz~c1a
•tos11Je s% Przy he moro~~~'::

~t..l

00 ••
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f!t%opk.ó

I: • APlEICACN

J.

Uhl<J.~ 6czo--'•
Już od miesiąca rechocą taby w sta'f#"O{/Jit.
Boks. - W hali sportowej w parku im
Pił~a ręczna - Na boiskach KP Zjed
wach łódzkich fabryk. „Ko·ncerty" 1bywają
Poniatowskiego o godz. 16-ej wielkie mię noczone, Znicza dalsze mecze, IKP dalsze
Gonitwa VII - Nel!:l', 900 zł. Dyst. 1300 mtr. najbardziej udane :podczas cie.pły·ch majodzykluuowe zawody bokserskie przy u- mecze szczypiorniaka żeńskiego o mistrz. Chwat, og. siwy M. Stokowskiej. Elllmi.nator og, K. wych .nocy. O żab.ach budzących się ze s.nu..
Grodna. kl. K. ZieleniewskiQgo. l'u
d,.iale najlepszych zawodników okręgu - kl. A. zaś na boiskach IKP, ŁKS i Tur (od W"°''i.óskiege>.
na Pani, Id. M. Bronikowskiej, Jerey, og. M. Broni. OP.Owie dzieciom przed .mikrofunem Rozgło
(m. it,. walcly r.owokreowany wicemistrz godz. 10.30) dalsze mecze szczypiorniaka kowskiej, Mimulue, og. R. Olejnic.zaka,. Pontut, og. śni Łódz'kiej Zofia Zysk-Klimkiewiczowa w
_Europ)' P1sarsk ) na rzecz Funduszu Obro męskiego i mistrz. klasy A.
11. „Kril6Ile" Priscilla, .kl. S. S:cwa.rentaj na.
niedzielę o godz. 13-ej.
Gonitw• VIII - Nagr. 800 zł. Dyat. 1600 mrt. i.y r... aroduwej Ko1arst wo - Z b01s
. ka ŁKS -u o go·dz. Dworzanin,
og. A. Danilczuka, Kosmewa, i l J Bo
Dn. l maja rozpoczyna sezon kąpielowy jediio z
Pitka nożna - Na boisku ŁKS o godz. 10-ej przed poł. ogólnopolski wyścig na ryckiego, Padwana, kl. S. Szw11res1tajna, Parnfra21t, ,,KULT PRACY W LITERATURZE". najstarszych źrood siarczana • &łon}ch w Prusce a
kl. T. Pł~zaj~ej. PJeine de charme. kl, M. Ga.włow.
ogólnopoJSka
audycja
z
tOdzi.
17-ej mecz ligowy Union-Touring - W-ar. przełaj ( cyklo-pedestre) na dystansie ok. wicu. Poicie kl. F. Wójcika, Sarqoeea, kl. Kotlanahilniej~zyd1 w Europie - Solec - Zdrój. i'Jd '
'
szawianka, poprzedzony przedmeczem ju- 25 kim o nagrodę przechodnią ŁKS-u. Z rewSkiej, Tamar, &g. R. Olejniczaka.
Dnia 1 maja Rozgłośnia Lód-zlCa nada • Przeaz2o milet?ie istnienie Solca ja.lro Zdroju to
p11m10 walki jego naturalnych walorów (wod11,
niorów UT - Zjednoczone, Mecze o mi- pzed Parku Wolności w Pabianicach o
na wszystkie Rozgłośnie Polskiego Radia Jedno
m~) • panoszQ.cemi ei~ coraz oordzicj w społeozeń.
NASI
FAWORYCI:
strzostwo klasy A: o godz. 11-ej przed poi. godz. 9-ej rano wyścig propagandowy t:.
dialog w opracowaniu dr. Stefanii Skwar- etwJe rchorohmni. a w p1erwezym rzędzie w reumatyzGonitwa t Potok.
czyńskiej oraz mgr. J. Z. Jakubowskiego. mem l artretyzmem.
boisko ŁKS: ŁKS - Wima, boisko WK~: T. K. na dystansie 25 kim.
II Donka, Om«1.
WKS - Sokół (Zgierz). boisko UT UT lb
Pływanie - W pływalni Polskiej YM
Początek audycji o godz. 17-ej.
Doskonale, a czasem przechodzące oczekiwaIII - Samum, Funkia. Amorek.
~ . wyniki kuracji 1cO.eckiej upewniły temu Zdoro- PTC, boisko Sokoła w Pabianicach o CA przy ul. Traugutta 3 o godz. 16-ej eli
IV - Neon
J.o~ku UbZcz-ytne. miejsce w klasyfikacji polskich
V - Rogal Fox. de Vaine.
godz. 1I-ej Burza - ŁTSO. i o godzinie minacyjne zawody pływackie łódzkich zrodel, a przyhywaJQCe tu rokrocznie rzesze chocy,ch
VI - BUISyryll, Fenwzek. Elf.
16.30 Sokół (Pab.) - SKS .. Mecze o mi szkół średnich.
!Q tego Potwierdzeniem. Śpiesz11 tu wszyscy którzy
VIl - Pontus, Pr~cilla.
strzostwo klasy A poprzedza przedmecz re
Hippika. Na torze w Rudzie PabianiiPrllglłlł nę leczyć i wypoczqć równoc:ześnie, bo Solec
VIII Padwana, Kostrzewa, Sar•gossa.
TEATR MIEJSKI.
_ _iiiil________ _
łączy w eohle _d<>Sk(}na.lQ wodę (do picia i kąpieli)
zerw. Mecze o mistrzostwo klasy B. bois- ckiej inauguracja sezonu wyścigów kon~ródmiej!ka 15.
i muł (do kąpieli i okładów) obok spokoju i ciszy
ko Widzewa o godz. 11-ej Widzew - Ha nycti.
Dziiś w nledr.ielę o godz. 4-ej pp. ł 8.30 wieez. wlej!tkiej, ~ 300-stu mol."gowy las zakładoiyy jett bal.
koah, boisko TUR o godz. 16.30 Tur Strzelectwo. Na strzelnicy ŁKS-u przy
oetatnia nowo~ć Teatru l\liej!kie.go: stylowa hiflorycz samem koJQcym &targane pracę nerwy,
na i;ztuka W. Sardou ,,Madame Sans.Ceno•• w opraco
J'.:akabi,
Al. Unii od godz. 9-ej rano pierwsze w se
waniu eceni<lznym Z. Biwadeckiego a a umiałem:
zonie zawody strzeleckie ŁKS-u.
Janiny Biesimd~dtięj,
Zygmunta Biesiadockiego,
Mecze o mistrzostwo klasy B poprzeCze-rw-ińskiego, Dąbrowskiego, L. Pietraszkiewicza,
dzą przedmecze rezerw. Poza tym na boiPlucińs-kiej, Reńskiej, Bończy, G6rJ'lOklego, Szymali
lóDż, UL. PIOTRKOWSKA 16 I 65
skach łódzkich i prowincjonalnych odbę Wy~cigi kolarskie młodzie·
akiego i inmy1ch.
NIEDZIELA, dnia 30 kwietnia
tel. 101-01. 266-50.
W pon.iedziałek przedstawienie sawie&z.OJM
·dą się dalsze mecze o mistrzostwo klasy
ży rzemieślniczej
7.15
P~eśń „Ave Maria" 7.20 Muzyka poranna w
TEATR POLSKI.
C i juniorów.
wyk. Orkiestry Rozgłoś.ni Kat-owickiej p.d Jarosła
ryczałtowe
Cegielniana 27.
W dniu 3 maja br. Klub Sportowy „Re
DzH w niedzielę o 4.ej pp. i 8.30 włccr;. pełna wa Les:awyńskiego. 8.00 Dziennik poranny. 8.15 Au
19
RVfl·- „;;oti#'M
sursa" pod protektora.tern Związku Rze.mie
'I aktualnej .sytyry p~Htyc.znej we~ola ~omedia Bus-~e dyeja dla iv~; 1) Gazetka rolnicza 2) Pi;zeglf!d ryn.
ketego ,Jan" w rezy~erli St. Wronckie.go, a s: udz.ta ków produktow r1>lnych 3) Gra zespół h=onistów
ZAKONCZENIE DRUżYNOWYCH
ślników Chrześcijan organizuje 2 wyśdgi w miejscowościach
lem: Ludwiianki, Dunajewskiej, lpp(}ldtówny, Sie- Wł. Ka<:zyński~g~. 9.05 Płyt~ .. 9.10 _Odczytanie progr11
MISTRZOSTW ZAP AśNICZYCH LODZI kolarskie dla młodzież_y rzemieślniczej._
zieniewskiego, l\lodrzeńskiego, Nowosielskiego, Lucza mu, 9.15 Nabczcnstwo z lrnsc1oła Sw. Krzyża w War·
szawic. 10.50 Koncer~ orkiestry wojskowej p-d kpt.
Drużynowe mistrzostwa zapaśnicze o- 25 kim. dla niezaawansowanych i 50 kim. Pociąg popularny
ka, Mrozińskiego i innych.
S<W~. poniedziałek przedstawienie w teatrze Hwie- Ant1>ruer;o Szałkowskiego. Transmisj.a z terenów M.io
kr~gu Łódzkiego zostały swego czasu przer dla zaawansowanych kolarzy z kartami wy
dzynarodowych Targów w Poznaniu. 11.20 Trausmi·
wane.
ścigowymi: Start i meta obu ~yś~i~ów na
sja 11 ~twarcia XVI Międzynarodowych Targów w
„DZIWNY DOKTóR".
Po"Znamu Sprawozdawc,a J ózel Winiewicz. 11.45 Prze
Obecnie LOZA postanowił doprowadzić au~o~tradzie wy.lotu ut Brzezmsk1e1 _-0 go2/V. - 4./V.
zł 14.40
W TEATRZE „KOT W BUTACH''
glQd czasopiM!l 11.57 Sygnał 1czasu i hej~l z Krako.
30
8
z
miejscami
do
leżenia
(AL
Kościuszki
57)
rozgrywki do końca. Pozostało jeszcze 8 dzmtDe · ran.o. ó
. t
. 1
wa 12.03 Poranek $ymfonicz,ny w wykonaniu Kra.
1
Dziś
o
godz.
12
i
4,15
•
Po
pol.
Teaf.r
dla
dz!e
meczy do rozegrania.
a. zwyc1ęzc w orgamza orzy przy- 1 ci „Kot w Butach" (Al. Kościuszki 57) gra en- kow$kiej Orkiestry Symfon. p·d Włodzimiena Or.
Pociąg popularny na
Ustalono tmn:narz: 7 maja: Wima -K
szereg .cennych nagród
tuzjas_tycznie. przyjmow~ną przez d_zi~ci weso- 1_lli~iego Lu~łe> Renkwicówna - forL 13.00 Wy.
P. Zjednoczone i Kruschender-Strzelecki mnymi p~cha~ ofiarowany przez Łódzką Iz-·
1lą baike „Dziwny Doktor" w nowe1 msceniza- Jątk1 .z PIEm Jozefa Piłsudskiego. 13.05 ,,żaby hu.
dz'! się ze snu" - po"adanka Zofii Zysk-Klimkiewi..
KS., 14 maja KP Zjednoczone-Kruschen- bę Rzemteślmczą.
ł-'.
·
cii, UZUPelnionei szeregiem wesołych w~tawek.
czowej. 13.1? 1\fo1.yka obiadowa (z Wilna). Wyko·
1
ał 18.20
Bilety od godz. 2-tej w kasie Teatro.
nawey: Orki~tr~ Ro?.glofoi Wileń~kiej p-d Whdy.
der, Wima---Strzclecki KS., 21 maja' IKP
291V,-3/V.
4
b„ mecz ~
słowa Stezepmsktęgo, Xenia Grey - sopran, Witold
z miejscami do leżenia
--Strzel ecki KS., i Wima-Kruschender, 4
Jodko - cytra, K•l emens FrasunkiewiC'IJ - oskrzypce.
czerwca IKP-KP Zjednoczone i 11 czerw
podczas postojów noclegi w pociągu
14.40 Rezerwa muzyczna. 15.00 „Wit~j Majowa J11•
Szwajcarski Związek Piłkarski powiaca: KP. 7.jednoczone - Strzelecki KS.
trzenko" - audycja tilowno.muzycma w opraic. Włm.
domił PZPN, że reprezentacja Szwajcarn
CYRK STANIEWSKICH, AL Kościu ~ysła'_V'll. Kami.ń.skiego. 15,30 „We wsi Jakubowo ru11.
MISTRZOSTWA SZER~1IERCZE
przybędzie do Po.\s.ki w d'ttLu 3 czerwca. GDZIE NALEżY ZAKUPYWAC KONFEKCJP szki 5-7. - Dziś dwa przedstawienia o fil hyc 1~aczeJ - ~uchowisko w o.prac. Zygmunta
::\forawsk1ego - audyeja dla wsi.
POLSKI !{LASY B W ŁODZI.
Mecz Polska-Szwajcaria odbędzie się w
Otworzony niedawno
de>m ko:nfekcyjoy p. (. godz. 16.15 i 20.15.
Polski Związek Szermierczy powierzył Warszawie 4 czerwca.
CASINO - Dr. Murek.
Schrnechel i Syn, w krótkim czasie pozyakał uzna.nie
Będzie to jedyny występ piłkarzy szwajŁodzi organizację mistrzostw szermierczych
CAPITOL:
- Wielki walc.
16.30 Re!lortaż dźwiękowy z rewii Iotni~(tJj w
lie-znic pozyskanych klientów. Do powe>dzenie. finny
Polski w szp-adzie i florecie dla zawodni- carskich, którzy, mimo licz·nych propozycji
Wars.zaw e. 16,50 „Pie;1i o skrzy•dła_d1" mon!~ż
CORSO: - Dolina Gigantów.
przyczyniła się wzorowa o-rgan:izacja, wysoka jakość
p~etycko•,nuzyczn<y. 17.30 Po<lwierzorek 11rzy
ków klasy B Mis~rzostwa te odbędą się w rozegrania meczy w innych miastach zaraz
EUROPA - Syn Frankensteina.
towaru i fachowy perwnel. Firma pe>leca: pł8:37.lcv.e
mikrofonie. Tran.•misja ze szkoły Podchor4~yr.ll
Łodzi w dniach 13 i 14 maja. W związku z następnego dnia udają . się w podróż powrot
GRAND KINO - Trzy serca.
i kostiumy damskie pg. najn<>'Wl!zych model i, palta
Lotnictwa w Dębli~ie. Wykonawcy; Mała, Orkit:•
tym okręg łódzki przyjmuje zgłoszenia za ną.
stra PR. JJ·d .Zdzisława Górz.yńskiego, Barlnu"
IKAR - I. Jezebel, li. Czar Hiszpanii.
i ubrania męskio w wielkim wyborze, oraz przepiBędzie to drugie spotkanie naszej repre
- wodników do mistrzostw do dnia 4 maja.
IRA: - Robert i Bertrand, lJ. Wierna Ke>strzew~ka ;-: so-pra(], Mieczysław Saledd tenor, „Te 4 i Henrrk Ladosz - konferamier
zentacji z groźnymi Szwajcarami. Pierwszy sowe mundury !zko.Jne. Koofekcja firmy Schmechel Rzeka.
ka.
·
mecz zakończył się wynikiem nierozstrzyg- dorównuje jakościQ najlepszej konfekcji miarowej.
OTWARCIE PRZYSTANI
METRO - Walka o szczęście.
(Wr.J
WIOśLARSKIEJ.
niętym· 3 :3.
MIMOZA - I. Modelka, IL Lord Jeff.

Doskonale wyniki kuracji
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Towarzystwo Opieki nad Inw.alidami
Wojennymi w Łodzi, wwia?amia, że. P'.zystań wioślarska na tcreme „Kąpieliska
Zdrowia" w parku irn. Marsz. Piłsudskiego
została otwarta dla amat<Jrów sportu wioślarskiego.
.
Cały tabor wioślarski skbd:i się z 43
łodzi i 1-go roweru wo-dnego, w tr m 12 ledzi zupełnie nowych. Bardzo skrupulatna
opieka nad młodzieżą i faohow.a pomoc na
miejscu będzie star.annie prze~trz~gana.
Przystań jest czynna codz1en111e od go'dziny 9 rano do z~ier:chu.
.
· .lłPlazd tr~mwa1am1 15i 14 1 3.

I

OśWIATOWE:

-

Dziesięciu

Z

Pa-

I

I

W przerwie ok. godz. 18.25: Chwila Biura StuJió\\o-.
19.30 Chór :n~;;ki tow. „Lutnia" z Paliinnic pod dyr.
Skradt:iCl1<' życie.
Bern~rda Deo~ncha. 20.00 „Zółty krzyż nad ziclon~ pu
PAŁACE - Panna Ewa.
&zczif· - felieton w oiprac. Cze-•ław~ R11rz<iszkoweJ.
PRZEDWIOSNIE - Sy<Ynaly
;0.10 w:adonz1ohf'.·l ~porto~e lokal;1c. 20.15 Al!fl}cje in
PALLADI
•
. o
.. .
orm•C)JUP: • : o~nwr wwil1>"10 ,ri >PO ~ll 11e z flozUM; -----: Krolewna $niezka. ; ;}o:ni 1'1:zcJZ~~·l 1; 0I i1} <·z ~1) . Dz 111rii, \Ll'-><0 my (20.40
RIALTO - Verdi.
, I i,..orln_ik i1~'"\ "0") " ""· prozi ::m nu j.11:-0. 2u:,•
RAKIETA - Kapryśna ekspedientka.' Hohouw·r P 0 ;1"'Y w„h ?t.•l..i" arnu i - n·;rnrw;, clźwrę
STYLO\\'\'
}.'\" d ,
. ..
k~wy z 111arnfe;ta~Jl ZJt 1lnoc:·l'n ia P.n-l,ki .-}~' Zwi:p- • _10 .c~y m1es14~.
kow 7:a,rndl}wych. 21.?0 ślą„kn pozytyw! n_ we~oła
SŁONCE. ;--- Dz1es19c1_u Z Pawiaka.
audycJa w o.pra~. Zh•ą:niewa Lp1·z~ i1•kicgo i Jerzo
TON - Miodowy miesiąc.
go Tepy 22:3~ Muzykn. t~urcwa w wyko.>1 aniu Orkie
ZACHJ::TA - I. Tango ~otturno IJ. Ro stry Roz.głosm I;ivow~kieJ P·,d.Tail.rn,z.11 Sere.dyńskle..
sal'e ~
- - -- ---- t
go 23.00 O~tatme w1adomo-sc1 <lz1enmka wieczomc1 ,
go. Komunikat meteorologiczni>'.•

wiaka.
OAZA -

I

!
J

Ni edziel;:i 30 k\vietnia 1939 rolt....

„KURlER t(}OZKT"

12

4\tr.

f

„CONTRA"

GASNICE

Wyrób:

„ w ART A"

~

NABOJE DO 6ASN1t:

!~ PlASZCZ !;1ko
~e_un
z fabryki ,,~u DH

DRZEWKA

.
K.w1aty

FABRYCZNE

.z~motl'wale

Zarząd

Miejski w Łodzi poszukuje na cele
b1urow~ lokalu na par!er:ze lub 1 piętrze, składail\·
cego su~ 30- 35 pokoi położone~o w Sródmieściu
Oferty na lokal, odpowiadający powyższym
wymogom składać w terminie do dnia 10 maja
J93? roku ~ ?iurze Wydziału Gospodarczego przy
ul. Zawadzk1e1 nr. 1 l (lll pii:tro, pokój nr. 5 7).
W ofertach wyłuszczyć należy szczegółowe warunki najmu oraz powierzchnii: użytkową oferowanego lokalu.

•

Łódź, dnia

.

17 kwietnia 1939 roku
ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI

Okazyjna sprzedaż i kupno

Ogrodowa 9,

Agremty,

Maurycy RA i<

pfękaym

li

"Czystość"

._

Sp. z ogr. odp.
Cegielniana 19, tel, 214-11 i 278-80,

ŁótU, si. Plotrkowaka 44, \

86 , tel. 115-02, tramwaj Nr. 3;

167-łS.

Telefon Nr.

„Polski Remont"

PLATERY!

Pr1yirait,e wn1Urt1 robety, a lll.ano·
wiele: •Jldinowaai1, lłrstowaaie, frolerowaale •ras e1y11ozeale wylław,
.Mea. 1pn,taale Iii• I polr&

'

··

PLATERY!

czyilel Hj11lrnteczniej

płyn

t
~

L U N 41

s

wl. Eugeniusz STRZESZYiSKI i S-ka

CHI konkarancvins

l

egz. od 1909 r.

Łódź,

Elektrycznych nowych i używanych
'Yareztaty reperacyjne.
Uzwajanie motoró,,. i dY11amoma·
RZ)"lt. hu!talacje elektryczne siły
światła i sygnalizacji wykonywa '
Przedst. InżYn. Elektro • Mechan

tel. 202.()8

Br:so•kwłnłe, Wlnorołle.

L eona K0 ł 8CZkOWSk ·lego

Przędzalniana

Do akt. Nr. JX Km 46~39
OBWIESZCZENIE.
K~nnornik Sądu Grodzkiego w ł..odzi
rewiru 9.g„, Iitnacv Jakowicki zamies:r:•
kały w Łodzi, przy ul. Maitistrackiej
16 oa zasadzie art. 602 K.P.C. ogłasza.
te w dniu 12 maja 1939 r od J!Odz. 12
w lodzi. przy ul. Lutomiezskiej 28 od·
b'<dzie się pubłiczoE< Jicytacj a ruchomości
a mianowicie
a u t o b u a
c i ę t a r o w y os z a c • w a ny na
lączoą sumi: zł. 750 gr. -, które mot•
oa oglądać w dniu licytacji w miejscu
sprzedaży. w czasie wyżej oinaczonym
Łódi, dn. 25 kwietnia 1939 r.
Komorni!..: (-) Ignacy Jakowi c:ki
Sprawa St. Osuchowskiel!o p ko M,
R zepeck1 emu.

OWOCOWE:

,
ł.odź,

•
R ó
e w
doborze
Sw1erk1·
srebr~y1te, jodły balumiczne
Tba1e, Bukszi)any formowane

1 inne p o 1 e c a
Ogrodnictwo

oor.OSZENIE.

-

Sp. Akc.

PomorskaJ8
CENY

IMPREGNOWANY

Przedstawicielstwo na Łódź i woj.

.

Modrzejów - Hantke "ORGAMIN" MOTORÓW

prze pisowa 10 - letnia gwarancja

11

118

111. Gradsh,dzka I

l

ll

\

Wvsonuje wszelkie roboty wchodz"ce w zali:re1 BVOOWNICT w A oru ob•urowanla kotłów i FUMOAMENTY
pod ;6żnego _rodzaju ma•:&yny i motory. Odiwle:lani •
domow wap 1en•e 1 ełejna . Prze"alllł•ale wystaw i t. p.
Dog-odn e warunki

c

SLOWO-KTÓRE ,
DAJE KDRZYSĆ
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Oa~inet.
.
Dr. HENRYKO WSKI
KLINGER . Ko•metyk1
Or.
LeezniczeJ
. .
Edward REI [ HER
G~~ MARKIEWICZ
{
S
A
8
E
L
L
EU
•
"
fRAUGUTTA 9 fr 1p
OR.

ur.

powrócił

•pee!. cbor. wen1'rycznych, •e-

choroby skórne i wenerycz11e

ks11ałaych i •~Ól'dych

•
Zwirki
t-c, tel. 12S-75
od 7 do 8 rano

i

Przeiazd

od 5 do 8 wiecz.

przyjm. od 9·11

DR MED,

Tel. 164 -21
godz. przyjęć oi 5-8

PIOTRKOWSKA. 292, tel. 266-35

teL 269-64. -

•

(przy przy1t. tramw. Pabi a ntcklcłi)
2 rasy dzien. przyjm11 1 ą lekarze
wHystkicb •pecjalnośai
Gabinet dent. ~izyty_ na mlescle.
Wsz~l~ie zable!I i anahzy, otwarta od
11·eJ r. do 8 w. PORAOA J Jlłote,

•

Spe c .„ ahoroby kobiece i akaazer

ul. Sródmieiska 20
I

y im. a-10

1~7~~9

ul, Piłsudskiego 51
Przyjmuje od

te1. 110-03

8-10 i od 4-8 w.
dla

Przychodnia 1pecjalna

chorych

wenerycznych

L eczen1e chorób lYencryc.znvch, scksual·
nycb i skórnych. leczenie promieniami
R<!nt!!'ena Analizy krwi i wydzielin

•ozH.
Hl 1
Z l W J.m.

tel, 20~3

front ' I piętr o

l.zy.noa od 9 r. do 9 w. Porada 3 zł,

Paułl

przyjmuieod12-liod4-8wieczór

bezpłatne.

Przrch odnia

Lampa kwarcowa zł, 1
W abonamencie zł, 0,75. Godziny przy
jęć od 10 do 8 w:i~z.

'bor
„
•

aOied.XNER

ZAWADZKA 6, tel. 234·12
Pr:iyjmuie od 8-11 r .od 2-4 i od 6-8 w
w piedzielc; i święta od s-1 w południe

•

KOBIECE I

od 10-1

NIEWIAŻSKI

Spec. chorób wenerycznych
sk6rnych i aeksualnycb

tel. 178-37

AN DRZEJA 5 ' te•I 159-40.

L e k arz• d en Ł yat a

Napiórke>wskiel~

l'loniuszki 2
wznowiła

\~~-~~.

przy1~cia

Dr. ŁAGUHDWSKI

specjalialia choró .1 weuc-r}'Cll·
nycll sekaualn y c łi 1 skórnych
tGalłioet ltoentgeno• i światłolocznici;yJ
PIOTRKOWSKA 70.
feleft>n 181·83
Od s-10, 1-2.30 i 6-9 w. w św. 10-1
Gabinet kosmetyki
1ecinlczej I toaletoW•J

z.

SZWALBE

Mo n i

dyplo111 Uulweraytecki

11

a z k i

U•awaałe

l,

tel. 127-99

wu:elkich defektów cuy.
ilad6"

oez, owrotał• i bez
azpecących wło•6w.
Pnyimuje 10-:! i 4.-& włeaz.

U•11waa1e

l pi"tro

Przyjmuje od g. 9-1 w poŁ .

·:~~:;:

od 5-9

L

POWROClł.
ANDRZEJA 4, telef.

w

Dr KLOZErtBE RCi
1

\

Spec chor uuu.
'
•
'

aosą

PlOTRKOWSKA 99,
Przyimuie lZ-~

tel. lłl-!
12-2. S-8 wiecz.

i łwictaod9-11

2

wle~6w.

~Si'„,L

O•

.....

ii -7

Dr.

DR

spec. aerw,co, clerpienlo aerwowu ••••ualn• I aapoaobieaia
115 50
tel.
•
pr1Jjcaola 5.1.

tel. 213 61
goda. przyj, 11 - 1 i 4 -

-

.

' Dr•

.
"""'"
·"'~ ~ ~"

•horebr .k6rae I
II leczenie
wrzodów (kobiety l d~l1cl

..,„„.,,

fi-10 Sierpnia 7

po RAD A ~ zł.

Ea

YSKI

DB MED

WOŁKOW•

tel. 233-43

pHJjmujo od 8-U l od 6-8.

J PLE SSNER
DR. MED.

•

I

CHOR.
WEWN,TaZNE
przeprowadiił
się na lll.

Srń.d.-iejską ł""I
a„a
•

Spec. chor. we~erycznyeb,
tel. 230.12
seksaalDycłl 1 •kórn„cb
2
2
CE~IE~NIANA tL Telefon 38-0 10 MINUT DLA URODY l
Przy1m111e od godz;. 8-12 od 5-9 w,
•
w Lecznicy
:Z!'biea1 o_dłluszc•aj,ce•• Usa"!a·
" :>omoi:• Zgierska 56 Die
owloa1enia radykała1e. Pie.
Dr.
~a l41gnacja
c e ry i arody. Dieta pre·
med
,
... ~
parały »IBAR ·• inwidualnje 1to1owane

HELiT

SZKOŁA

•
•pec. cho!ób

weneryc11nyc'1
moczopłciowych i akórnycn
ftaugutta
8 telef. 179-89
przyi·mui·e 8-11 r:. 1· od 4-8 wl'ecz.

<llr101e poa111nrze>

ul. Zachod11i a 5i, tel. 134-67

228-92
wiec~.

Po RA o A
Kon,ylia le"arzy.

4.-

Wizyty na

zł.

mioicło

Dr med,

ul

1
':

b
l

T

!'

n~Nlł"H
~
a

k-I NI 1 a.
~.- r I r. 8 .
kł

.C.

:

\

ARIA RYDEL

hutlŁ11t
Ile Beaat~

Piotrkowska 9l, f. I p., tel, 169-92
l

akuuerja i choroby kobiece
p o w r ó ci I
POMORSKA 7, tel. 127-84
Przyjmuje od g; 8-10 r. l od 4-8 w.

, Dr. meli. WŁODZIMIERZ

1

gardła

od 5-7 po poi.

Tel. 155.77

Piotrkowska 165, tel. 2.?5 -02
Godz. puyjęć: 9-1 f 3-8
_.....,._,,_- - - -- - - - - -

POWROCIŁA

Pomorska 7,

--#.

tel. 127-84
p.rzyjm. 3-:) pp.

Piotrkowska 61,

tel. 127-81.
9-2r.p5.30-8
w.przyjm.Dr.Z.Rakowski"
Przy lecznicy czynny
Jesl Gabinet ~oentg•o
do wszelkich prześwleUa~ 1 zdJęć.
17
Wezwania na miasto •

„,

Dr.W.BALICK.
Sienkiewicza 52

r61( Nawrot c

TeL 194-03.

•kcbne i weoeryc1r:ae
pHfimuje hobłaty i d11eci od 6-7.30 w.
)

Cen'W •naoaah anlłoae ,

lw

LECZNICA Chor. ZĘBO VI~
i JAMY USTNEJ

b

I S.

~~':;t. H. P Ił U

-u

Piotrkowska Hi,
Bgz, od r. 1900.

.....,~-----------1la
Dr med.

oI

H. KLACZKO N A~
i

choroby kobiecl

STOMATOLOG

213-66

Spec. chor. i chir. :c;bów i jamy ustnej przyjm11łe codziennie od 10-U1
od 5-8
Piotrkowska 164, tel. 125-26
przyjmuje od 4 -8. R E N T G E N

Wenerolggim il

Piotrkowska 45 1 tel. 147-U.
Lecz. chor. wenerycznych,
ak6rnych i aekauąlnycli
l<obieta-lekarz przyjm. od 11-1 i o :! 3- ,
czynna od H r ano do 9 wiec~

PORADA 3 ZL.

Dr med

'l'l

Cl&ol'oby weae: yc111ae s.noc•o s
•
11 I „
pic.owe 1 •kórne.
1
.u•
11 ~ ~ ilT ""
6•go Sierpnia 2. 'i'elofoo 118- Sl
ru ~
.1. f ,
~ A'- ~ .a.
od 9-l15-8 w. w n1edz. i Ś W•ętil od g. t0-1 l'uyj~ui• od 9 - 12 i J 9 wiec i l froat 1. pi• •ro .
•
pnyi .nuje
6•KO
i, tel.
nled111el1 1 6wl•t• od 9-ll w poł. tll.-1 1 .,_7 w1eoio. Ce11y utcaiaio:.
choroby slJ.urne , wen-eryci;me
i kebiece

.e

2«.:a.

LECZNICA &ió!\:!~U:i
~~~He~~- llSIJ. nos, gardła ~~~~e(~::.;.al

I

AKUSZER-GI NEKOLOG
'Ilf
d § "IEl!D 11S (rw
telef. 213-66. , n
n ił a
.Na°;,rot)
i

'

Il

t 1

lprzy]tnl!J6 od 13-14,30 l od 19-21

KOSMETYCZNA
Choroby
w 1921 r. przez Wlad~e.

aatwi erdz:

HEU„ARK
Doktór
S
•
n
,
....
,
S~u ~1f MER
ff
k Z1om~{O
·. · wski. J LEKARZ-DE~rvs
T~
Dr.
J • Pl K
med.
.:::~::!c~e;:ryczue
Brunon
fi
enry
Roz1·n
L~
m
el
ehorooy nerwowe
1
.~ ·J
BR
z
"'0
d
„
iis,e .iJ.HiUSZlł 27,
l'l--'
Sierpnia
220-26.
lHLD rzeta
cborob{
.Oiatermoterap1a \gru:tlica i nowo
twory skóry> i le<'zen ie prom Rentgen •
i&
Al
telef
'łl
170 50
przyJm.
oJ 6 -ó wiecz.
1

I

metyoane. Lampa kwarcowa
Gabinet Kosmetyki Loczaicaei

1

w•nerrczne sk6 rn•
kobieco
Plot.kow••• aa. tel• IH·H
Ko1m~tyka lellandka, płel,gnowauie
Cllf I
Go z. pnlf•6 10-a •

LUDI l°K f Al K L•k•u·D••••·•· I. L.„•••, x~;·::;,." ·• ,_. Poralmla
··;;=~;:;··7: 1:~·;;;.~;-· l~nr~~ '~IHr~ Wi[~ T. R!~~1!~ęJ.~.~ \V a
l

MARJA

bealład6.r11alo.o-

Wasełlr.le zalrietl lro•

esdn1ejn1m aparatam..

poło:lnictwo

e

Moniuszki S, tel. 144-18,

przyjmuje 10 -ta

-

M KLACZ U"Q
M FELDMAN ZAD Z IE WICZ Piotrkowska 99. tel.
~

te>ł~~;~~s~I;zek wątroby
7.30 wlecz.

od 8-10,
wniedz

ur. m•d·

.. .
prze mHmy mater11.

przyjmuje od 5.30 -

0

"' '

przyjmuje od 10-12 i od 4:-8

Choroby

AkaHer Ginekolog

·~ P~E;:;s~~·';~~Y ~·n~; ~~A "" ..,~:~~.:'. "-·
N A DEL L~~~z!,.~~~~~!!!~ M. Rundsztain
Akuszer•ginekołog

Przy1'mu1·e od 8-1 w poł.
w '"""'' '

tel. 172-31

t

akasze•ia l choroby koblee •
Piotrkow•ka 153, telefan U5-10.
Przymuje od 2-3 po pot. i 5-7 wlecz.

OT ·Dr PR AP O n D;
.;d.
GOANSKA 93 od 3-8 w.
m

(Róg Lubelskiej) front od 3- 8

Narułowlou

tel. 143-6J

Dr. med.

S. WATNICKA
's I•
Marko 1iczm ·va ul.
w~neryczne

SUDYA

DR, MBD.

kosmetyczny Czynna od 9 rano do 9 wlecz·

z stachOws"

DR MED.

i:horob,.. skórne i

rl)r

„,

„

Piotrkowska 88

. CIA?Y

wLecznicr Zgiers1n 24

tel. 2~1-72
Przyjmuje si~ chorych w7magaj\·
cycb prze bywania w lecznicy (ope·
racje etc.), a takte chorych praycbodzącycb 9-1 ł od 4-7

LEQIOrtOW
11, tel. 115-27 USUWANIE
prlf(muje
li• 8-10 raao i •-8 wleoz szp•c'loyoh, bespowrotołe i

Kobiety I dzieci przyjmuje kobieta lekarz

f

Dr.
med.
specjalista chol'ób weneryc:anycJ&
skól'nycb., moczopłciowych

PiOTAKOWSll 90

WfNflłOLOfilCZNA.
Łucja
Makower
Borowski~
w~nergc:zn.o skórne I &..OL-.E.ualne
-~D-~J'CSae
o
u
s t

s pecj alay gabinet

i

tel. 129.45
Przyjmuje od 8-2 i od 6-CJ wiecz;.
w niedziele i święta od 8-2 popoi.

t;~~!~~

Kilińskiego 86, tel. 185-4 7
WszeJ,kie zabiegi kosmetyczne, porady

Nar u to wi' z a 9, 1f·.1:1f~~t:9~
KAITOlł
przyjmuje od 9-1 5-9 wieez.
Spec. chorób skórnyc!i

Piotrko•N$ka 9t>,

107-13

Piłsudskiego 69

.

ódAmłka•seJ'j• ;;nek:l:J
...r
e Sna 4'it09

„I ADV IG A"

i wenerycznycla

telefon

Chor. skórne wenerycJ:Do i 1ek1wdH

,

c

1!:jali1!a chnób weoeryc?.11ycb
skórnych i aekau11lnych

DR MED,

DONCHINA

·naL·ewi· !:d. H. LUBICZ lEWlłł SO NOWA ,,B
~JP~„1!!ki.T E
Traugutta 8. I p. fr.

r. i 4-8 w

GABINET KOSMETYCZNY

diateamja

-Oinekolog

stałemi łóżkami
DOKTO'łA

eczeaie cbor. weneryeznyi:h i skórnych
Piotrkowaką 161,
Od godz. 9-ł i od 6-9 wiecz.
N 1118~1.. i ś wi ę ta od g. 9 do 1 w poi
Panie przyjm.11je ko bieta lekar1.
POR AD A 3 zł.

JERZY

.
. .
d
•
przy1mu1e o 6 - 8 wieczor

DR MED

akuszer - ginekolog

bpccjalista

~kuszer

P1·01rkowska 17t

ze

Prywatna Przychodnia
WfNflłOlOfiltZN ł.

DR MED.

J. SZMDERRMEŁDO. WSKI

Piotrkowska 294 telef.122„89

Dokt6r

t' r

róg Na~iór· ("' 101n o wym lesie) Kamera prieeiwkow1k1ego astmowa, inhalatorium. 2-ch lekarzy
Przyjmuje od 3-7,
a.a miejscu. Wiadomość w ł..odzi
tel. 127· SL i 122 60

L E c z NI c A

luna[J P1H~ ~ wul
I

fiustaw Kohn

I

Sosnowa 32'

godz. 9-11 rano.

Doktór Medycyny

I•

f

Przyjmuje od g, 9,30 do 11,30 i od g.
3-1l wiecz. W niedziele i &więta od

Dr. med

1.?!~!:~~1-~.~ .::·"····5'

i3ei.2~· =

od 6-8 wiecz.

I

ul. NJl WROI 1

1
'·

łi

Lampa kwucowa. Elelttrolir:a
i;rod~. przyji:i~ 1Q-7, =

Dr 111ed.

Choroby wewn~trzn•
i alergiczne

wewnętrzne

1

s'-i1

NĄRUTOWICZA 40, Tel. 122~1

aa ut.

• Or. m•t: •
SANATORIUM
~
I
I
a
nan!l1mułllOm~
na ut.n~. choroby
u
[ I\ r; n nu dis cterpi„cych
1erca rekonwalescentów
Mikołaj BORNSTEIN M
Choroby kobiece i poło:!nictwo Vł7 Chełma.eh pod ł.oulą
choroby kobiece i akuszeria

Jan POLAK

Zenon
SZCZECH·
Choroby

(włosów)

przepl'owadził -;i~

med.

tf1HJ&h1ta chorób weaeryezaycb
1k6rayeb i 111k11111laycb
Specjali•ta chorób •kórnych
tel. 2 62-98
wenerycznych 1 sek Halnych
przyjmuje od
I ·~d 6-9 w.
p LecH•ie promieni•mi Roentgen'
aiedz. i święta od 9-12.30 po pot.
201·931
0 o.~ąDNlC:'YiA 28, telef.
Jl~ ak4rnfe ahoryc:b 20dz lmbulator.
. r:&TJ Uje& ~yJ'l\kiem~~:d~(er~ ~~ reczorem
od 10-11 I od " -6 pp.
ą

DR MED,

M. GLAZER
Choroby skórne

Zat:hodni.a 64,

t

wenerycxne 1P

tel. 185-łf "

przrjmujo od H-2 i od 7-81/2 wieai, ~
aied1le!e 1 święta od 10 - 12 w poi 10

~~d.

L. NI'rE C

~<

1

Specj a lia I: 1 c\\orób • l1: a ro.r i;.J ra
'v enery czo y c.a , moczopłciowycl
,; li
ł .,,
cro ti~1~lru !<;
li łl ft
l "' , telefo I 213-!lbt
' n 'Yl!JlUJe od .:ś -'\1,30 ra a" 1 oJ 5 ,.SJ - fl!l
W oiedz. 1 święta o\1 9-U <N p()l.

iG•ra

2

ŁóDZKT"

„KURJER

''r. I ft>

Niedziela 30 kwietnia 1939 rolCb.

~-

SKLEP galmlteryjny sprzedam, Wiado DOM nowopobudowany, murowany
mość w administracji „Kurjera Łódz-1 1-dno piętrowy o 12 mieszkaniach z
kiego".
PQży.czką Ban. Gosp.
Krajowego do
sprz.e<lania, Wiadomość:: Łódź, ul.
KREDENS, stół, stoliki pod radio i Karpia 20,
kwietniki sprzedam.
Dowborczyków --~---------._.,J
23 m. 20.
SPRZEDAM okazyjnie plac w Zelowie
wielkości okołu 1 i pół hektara, z doSPRZEDAl\I plac w okolicy Helenowa mem mieszkalnym, Wiadomość Karol
714 m, kw. bardzo tanio, Wiadomość Niewieczerzał -Zelów, Rynek 17.
:tródłowa 26, gospodarz.

~.t\IJ!6A
, \ł'l'CHOWJlNH

NAZI,
i

1JWO

nauczyc~ele udzielaj~

tekcyJ korepetycyJ

poI ed y

ń

c z o we

--------

>im zakresie. Wyniki zapewniofllYgotowanych umieszczamy w
Tamże wzorowo zaprowadzo
~i maturalna i wszystkie klasy
ja.!ne ranne dla mrodzieży i wie
e dla dorosłych (Kurs klasy pię
i;ięczny). Opłata miesięcma 20
~dneja 4, m, 11, front I p. tele-

ł

włoskie
pojedyńczo

grupowo i
wYhitni fachowcy, Piotrkowska
:, 10

nauczyciele udzielają lek
ey J korepetye ji, po jedyl1iompletaml pniygotoW'llJe do
;kich egzamin6w umieszczają w
lich. Lekcje prowadzone Sił pne:.a
owanych s:P«jaliat6w. majęcycll
1
praktykę. Liczne Podzit: świadczlł o sumlennojcł na11
!'amte lekcje pojedyńcze i kompie
jiyićw obc:vch. Ceny ~kie. PiotJ
.ta 89 m. 10.

UKI

Al.TOii MATUSIAK

l:.6df, ul. X:llill•ldego Nr. 60, tel. tll·J6

KOŁO

Sklep 11po:Zywczo-kolonialny " do· DO SPRZEDANIA Bar-kawiarnia dobrym punli:cie i dobne prosperujący, bne prosperujący przy Dworcu Fabry
11przedam. Wiad. w admini1tracjl.
cznym. Wiadomość w „Kurjerze Lódzkim".

NASIONA
w ars,.w, kwfat6w1 baUruauwyela l doale&•
--------------------kowycla,
•••i-•• pa•t•w". l so•podare••·
aaaloaa traw aslaehetayeh. Sztuczny na•

in:.

w6z I środki

zwalczające

Rewelacyjaie niska eeaa

DOllDI odbltrDlll ELEKTRIT

ezkodnlkl oi:rodowe.

M,~roE;

Drogeria i •kład i 11a•ion

B. PILC,

llA modzielnego
buchalterii, gwarancja 1ap rowa<lzenia

Piotrkowska 89, -

pod ,,JD"

Do ilprzeda11ia plac 5000 metrów
LODZI d-0 sprzed8lllia 6 mórg
kwadratowych przy ul. Zgierskiej w ziemi hipotekowanej w bardz_o ładnym
Juljano ,,., •. Mo~ua rozpareelowac!. Wia- Położeniu w p'Clbliżu dzielnicy willodomo,c!: poczekalnia w Radogolizezn. wej, 10 minut od tramwaju podmiejskieg<>. Telefon 257-66.
Nierachomoi~ w Bydgoszczy dw •·
piętrowi\ w bardzo dobrym 1taoie z MOTOCYKL OH:m.pique z przyczepką
ogrudem korzystnie 1przedam. Infor- 500 cm okazyjnie sprzedam. Piotrkow
mować 11~ ł.ódt. tclefou 273-77.
ska 266, warsztaty.

języków o_bc:y~h

j.

Inż.

Projekty
i kosztorysy

SI Eangielskiego,nfem1eck1e
tzfranc··sldego,

UA

Łódz.kiego"

Pompy tłokowe, membranowe, ośrodkowe. Przekład•łe etudz:feoue, ręczne motorowe stale na składzie. - Naprawy
ICetły - - Zbiorniki - Hydrofory. Odielaziacze. Zmiękczacze

'0 REM
;,

1mjokiego

ty do „Kuriera

Kanaliia[je-Wo~o(iHi-Oomwania

U5·03,
lat wbieglyeh
rorianizowano
;r:-0wawczy komplet do I gim. ej oraz maturalny dla repetenZ:IOWlllia i zapisy natychmiasto
, sekr. Pryw. Koed. Kursów Ranch Ireny Dąbrowskiej ul, Andrze' tel, 245-03.

KUPIĘ
dom, wpłacę 10 tysięcy i
przejmę dług Banku Gosp, Kraj_ Ofer

SKLEP galanteryjny w dobrym punkcie do sprredania. Wiadomość w admi
nistracji „Kurjera Łódzkiego".

~J:c ~!;moata 31

•;
SI
SPRZEDAM pół domu okazyjnie z wy
godami śródmieście. Doch, 6,000. Gotówki 35,000. Wiad<>mość Strz. Kanio
wskich 14 I p, m. 10.

MASZYNY do pisania, liczenia i kasy
kontrolne „National" reperuje pod gwa
rancją. A. Blus?;ke i R. Braun, Nawrot
1-a, tel. 137-54.

m. 10.

•ml11lrie!fO udziela
Dr. Fil.
patnotlt:a Niemieckiego Uniwerey~ 11 Szwajcarii. Lite1atura, konweri ~m11atylta.
Przygotowanie do
tJ. Tel. 214-86,

zN1cz

STANISŁAW RUTKOWSKI
ł.ódt 1 al. Ległon6w Nr. 1

n

MASZYNY do pisania nowe i używa
ne po bardzo niskich cenach poleca. SPRZEDAM 8 am<>chód <>sobowy okaJózef Leżon, Lódz, Przejazd 4, tele- zyjnie. Obejrzeć ul. Piotrkowska 112,
fon 102-23,
Warsztat sa,:moeh'Cldomy.

----------

acukiego w najaierszym zakre•
jliela licencjat Uniwersytetu w
e, b. dziennikarz fra11cusk1. Za
A 1vuelką korespondeac;42, han! iuną. Tel. 141-ll9.

ROWERY wyścigowe ba~nowe. od zł. °WILLA 5-ipokojowa z <>grodem w miej
90 oraz masz~"D.Y d<> szy~ia, wyzymac~ scowości Ietniskawej blisko tramwaki z dł~oletmą s:varancJą. ~a spłaty 1 ju, do sprzednnia lub wynajęcia.. Vf.ia
za gotowkę, Rędzfa Bałucki Rynek 9, domość ul. Sępia 31 (przy; Rok1cmE!\~r Polite~hni.ki. rutynawany, \ tel. 113-99.
skiej).
tytor udziela matemat:yki (gimN•JlepaH, uJłti•łejaae, naibliase
: liceum) Pzzejazd 8, m. 6, tel. •egary, ~eiarkl i wnelit, blłat~-

I

-·~ za.groZ.One

z matematy(gimnazjum liceum,
;ra) ;kutecznie ratu; ~- Piotrkow
S3, m. 6,

•' •
•
•

rurki. łaciny

Pracowała

KIDPNO.
ZKI dziecięce najpięh-niejsze oraz
'.kle naprawy gotówką i ratami,
Jsze cen}'. Voxradio, Piotrkow
t9 w podwórzu.
·lZULE •? rfowe z materlalu. Wola· OC2Z
.1SZCZE lot»e pol•ca oo ce,aeh nfea!y

u:.

Zumeubofa 1.

W RUDZIE Pabianickiej w lesie willa
do sprzedania, 5 minut od przystan!ku,
tamże plaoe. Tel. 142-54,

!ltńszych placów do sprzedania.
;1Je Le11tzowej Wygodna 27, blisko
rea Kaliskiego.

~AZY JNĄ

Ku1uicie z I.go

po'-eca „Kal", Piotrkowska 73. tel. 185-22.
biżuterię.

:'J'UJf brylanty oraz

n:ea" Piotrkowska 73, tel, 185-22,

r

Dogodne spłaty. Aparaty czoło11;y~b marek, części radiowe

„=--sm:w.149

rl 1"

52 o .. ~ ' .

C.i 1frr~

: •

I

~.dobry.u s~anie

~.~-~~~~~~~----~

Plotrkowaka 15, w pod w„ tel 159-90 OKAzyJNIE do sprzedania kredens z
witryną, toaletka z go-ndolką, st?ł owal
MOTOCYKLE najsławniejszych ma.rek ny rcrzsuw3lly, sześć kr~eseł i fotel,
Ariel BSA, Levis, Velocette oraz pol kryte w skórę, kolor orzech, dębowe.
skie :nałolitrażówki MOJ. Niskie ceny. Łódź, ul. Górna 14 m. 2,
Dogodne warunki. Zwrot podatku 20%
Wielki wybór m'Cltocykli używanych.
ll'ABRYKA TKANIN
o~odxeil drucianych
Akcesoria, Części zamienne. Leon Lelilłetea••
szczyński, Lódź, Piotrkowska 175, tel.
lllKOł.AJCZTK
205-06.
uu. 1111a1•11ae m
toi. 255·37
OTOMANY, garderob~, tapcza.n_Y •. lello•llU'ozam
kompl•tne
ogrodzenia
żanki, krzesła, stoły, biurka, stohk1 ra w sams ,..zelkloh eiałłlk draolan7cb, •oho~s11oe
pnrimuJ•
diowe sprzedam tanio i na de>godnych
w &amla11 po~yeuo towaat7c:rJn11warunkach. Kilińskiego 160,
Prze- Dojud tramwajem ł, 17, O. do ł'abryosaej

l11b tele·

.

do s'.Jrzedania. :la-

1:

I1;iię bryczkę w .1bnt wkę w do"fill stanie, .t.ó d ź, .:iienkitrnie1rn 61,
2 lub teL 272- 37.

ździecki.

fo

CS.8Y

llllXIE

PLAC do sprzedania przy ul, Wójtow
DOM nowy 14 mieszkań, do sprzeda- skiej s. Wiadomość Roman Kłt>sowfoz
nia z BGK. ul. :tródł'.owa 35 u gospo- ul. Stocha 4 lub tel. 177-22.
darz a.
~- · R zgow- DOBRZE utrzymana sypialnia
PLAC
morgowy przy szos1e
dm' · t do
· d omosc:
• • sa- sprzedania. Wiadomość w a mis raskiej do sprzedania, W1a
nocka 35 KaźmierskL
cji,

----LANTERYJNY

sklep w centrum
GA
CHEVROLET limuzyna, czwórka:, ta m1·~~ta
natv.chmiast do sprzedania.
nio. Poznai1, stoisko gazet, RataJCZY~
Wiadomość w adm.
ka 4/6.
G'iiOCARNIA z delikat~sami, bilarDOMEK jednopiętrowy z ogródkiem
' 111 automat_ i zezwoleniem na spb.e· _ BILARDOWE przybo-ry ceny konkusprzedam. Wplata 2500. OfertY. „Do
P.ncyjne,
warsztat
tokarski
Kleiner,
·u piwa i wina do sprz~<lania. Ul. I
mek"
do „Kuriera".
Tlomackie 3. Warszawa.
ilzg-Jwska 149.

...

„-==----=---mr.:~

okazyjnie wózek diziecinny w
dobrym stanie.
Oferty z ceną pod
„W. C". do „Kurjera Łódzikiego".

7

114 tł~o~to~-~
„ „........„ „ „...„„„„l„„..........„ „...;:im„...,
Piolrkowska

SPRZEDAM nowy domek. Ogród owo
F alnyka ogrodzen cowy.
Wiadomość: Chojny, Olszowa 22
Gospodarz.
drueianyeb

lazinski

11:1:211am----

Ch. W. TYGER

GOSPODARSTWO _ letnisk<> 15 mórg
PIANINO krzyżowe cz_a rne w dobrym blisko Łodzi, zasiewy - inwentarz ży
stanie, piękny ton. Kamieniecki. Oka- wy, martwy - sprzedam. Wiadomość
zyjnie sprzedam, Traugutta 10 Klep- w „Kurierze Łódzkim".
ka.

STANISŁAW

JAJA wylęgowe kur, czystej rasy „Le
ghornów" białych (amerykanów) do
sprzedania, Wiadomość: ul. Andrzeja
13, m. 14. Froch.

„„„„...„„„„„...

KUPIĘ

MAJĄTKI ziemskie, ośrodki, gospodarstwa większe, mniejsze domy, dom
ki, place ogrody, wme, poleca pośre
dinictwo Borowieckiego Zgierz, Piotra
Skargi 3.

Biżuteria

!lrtystyczaa
SŁUGOCKIE GO
SPRZEDAM motoeykl 100 ;,Excelsior"
ł-go Sierpnia Nr, 1
Łódź, Srowiańska 27, m. 12, od 8-12. Sklep bogato zaopahzony. reperacja
zegarków i biżuterii
Kupuj~ stare złoto.
~ylde Sok6ł 600 - Pal11h,-o·
wycb Zakładów Io:tynierii.
Motocykle B. s. A. Najaow11ze mo MAJĄTKI ziemskie, ośrodki gospodanstwa :roln~, ,ryl:>ne, leśne' młyny wo
dele 1989.
Motoc:ykle PUCH 200·ki 2·łaktowe dn,e, ~omy '® chodowe, wille, place,
w ramie prasowanej.
dz1ałk1 ro1ne. Kupno, sprzedaż zamiaMotoc7Jde PODKOWA - rowela· ny dziertawy. Każdy kierunek tylko
cyjne Setki krajowe ber. prawa jazdy, od właścicieli poleca Wł. Dudek, Łódź
bez podatku. Dogodlle waruaki spłaty. Rado130szcz, Szosa, Zgierska 50 m. 6.
Czę•ci zamienne dCl wtzystkich moto·
cykli Prospekty I oferty wyayła 11a Komunikacja tramwajowa d'O Obvwat,danie Bi11ro T/H lu:t. Mackiewicz telskiej w Radogos1.CZU, tel. 257-6G.
l.ódf, Piotrlcow1ka 109.
KAWIARNIA Poznań Pl Wolności no
SAMOCHÓD „włoski Fiat 509" torpe W<>czesna, 400 miejsc, z ·mieszkaniem,
do, 4 osobowy sprzedam. ul. Sienkie- pracoWll'lią, cena okol.o 27,000 sprzeOferty „PAP" Poznań pod
wicza 28, od 16 do 17.
____ dam.
„55.25".

Prof. Fr.

ł.ODL, n...ILINSKIEOO 145. J
GAśNICE plynowe dla OPL: poleca
n jtaniej wytw6mia gaśnic Antoni
Wa ągrawslc1• Piotrkowska 117• tel.
118-99.

TANIO byle zaraz sprzedam plac za
lesfony w Łagiewnikach, blisko tram
waju. Rz,gowska 33, I p, na Iem.

MEBLE

gwarantowane 1olldae własneJ!o wyrobu
poleca Zakład StolaHki

JOZ EF MAl.ECKI
ł.61H. Z•l•nlra 49
PrayJm•je wt:elkle roboty atolaraklo

- - - „.

~„

OWOCARNIA do sprzedania :r; wyrow ad.mi.n, •

~klientelą. Wiadomość

nagłego

I

TY

i

.,.~

••

_gatówkę

PLAC do sprzedania przy ul. zabru- OKAzyJNIE, z powodu
wy-11
k<>wanej. Wiadomość: Wróbla 24, m. jazdu sprzedam dom - ogród zł. PALTA BAMSKIE 1 MĘSKIE
4.
.
4.ooo, w Lublinku, „Beka" Przejazd 14
oraz UBRANIA MĘSKIE
- - -Specjalny dzial miarowy z wla.
MASZYN.Ę1 do S'Zfcia damską sprz.e- BUICK w ooskonały.m 'Stanie bardzo snych i powierzonych materiafów
dam. Ul. Piotrkowska 117 m. 24.
tanio. Tel. 177-93.
Cb .r: •• „ k' Ski d K f

rze„e1Jans

a

1

ÓZ

Ili.

on ekcji

WOL

PIOT12KOWSKA 109
(aklep w podw6rrn)
PLAC przy ul. Senatorskiej 1770 mtr.
kw. do sprzedania. Tel, 167-33 godz.
19-21.

SKLEP materiały piśmienne i galan- KUPIĘ gospodark~ do 16 mórg, w ła
---,_~~~-~~~~~~~teria, do sprzedania natychmiast. Ul, dnej okolicy, dobrą komunikacją., w GOTOWE sukieneczki dziecinne do
pobliżu Łodzi. Oferty z opisem, ceną,
Przejazd 84.
spr~ania ul, Rzgowska 33-a m. 12,
„Kurier Łódzki" pod „Już".
OKAZYJNIE do sprzedani:oi kredens
OKAZJA! 6 mórg, slemia ogrodnicza,
dębowy, tanio ul. Strzelców' Kaniowprawie w kwadracie przy ul, Lutomier żwróć 1ię do znawcy, ł.ódf, Zawadzka skich 56.
:;kiej, w Nowym Złotnie do sprzeda- 1, tel. 133-€6 Stanisław GABAŁA,
nia, cena 11.000, -Wiadomość u go Sklad zaop11tnony w wielki wybór me· KUPI~ do.mek kilkupokojowy z
s,poda.rza przy ul. Rzgowskiej Nr. 61. bli, eJ(lialki, itołowe, gabinety i po· g?darm w pobliżu Łodzi. Oferty z ojedyńcze mt:ble
p isem, „ceną
„Ku.rier Lódzki" pod
„Zaraz .
---~--...... ~---~-~--~OKAZJA z powodu d()kończenia parDiżuteri~ celacji majątków przy dobrej komunip
o 1, E c A kacji, Cena za m~rgę od 600 - uool
OPONY i DET KI
zł. Różne ośrodki i gospodarki od 6 •
•
1
600 mórg, dojazd 7 i 17. Ul. Dąbrow1
~ (\~ ~ul~an_1zu1e szt~b!;o
Lód~ Gl6waa 41, telefon t82-2ł ską dojście do wsi Olechów nr. 24, w.
~'1
I so I Id nie oraz n Ci Kisiel p. Wiskitno - Łódzkie.
W~j,.i,t1 kfada pr-o •-e;~tortJ
W:lllf po ceriach nisKich
OKAZJA! Posesja narożna przy ul. ZAKl:~D \VULK;'NIZi\C'f!N f
R:ugowskiej, 6 sklepów, dochód - r'Cl BUDKA opałowa i ze słodyczami przy
„, if lJ L Ci UM _,
cznie 4.50D zł., cena 25.000, - Wia- ul. Pasterskiej 7, do sprzedania. Wi:l I
domość
na miejscu
.AL.Kc:·c 1\JSZ!<. I 11 ~~~,
domoŚć: Krucza 25, m. 11. •
_ _ _ _.....____•_ _ _ _ _...__
\VóLs_y.t\ISKA 23~- , -~

PRZY KUPNIE MEBLI

v.-;

a

Zedaru
Plaieru

W. S Z Y l'I Jl N' .S H I

(I'

I m.,

DO SPRZEDANIA rogowy dom drew MOTOR elektryczny A. E, G. 100 K.
niany, oraz 1 piętrowa oficyna muro M. 730 obr. 3000 volt do sprzedania. DOM na Brzezińskiej sprzedam poło
wana przy ulicy Rokicińskiej 98, u Oferty pod „W, A." do „Kuriera Łódz wę zamienię, do wpłaty 15 t~ sięc:v .
Ogrodowa 28,, sklep, od 5 wiecz. Po
kiego".
właśdciela.
średnky pożądam_

--~------------ ·-'

SPRZEDAl\I czystej rasy dużego doga, Wiadomość ul Klonowa 20. R.
Opelt.
.

Łódź

0

DOBROPOL

I

·------ -·-··--' •niaG fiti!ly G, Sch \\echten·Berlin
'~ Se'iaa:ska 2 · , ro

------~--~~~~~~

I

lprzedam ćV1ierć domu. fro11t, ska1łto11any, w śródm1eśc;a, zł 16,000.
.1:,ep rzd •1' rzy w biirdzo do?rym
·=~„1e, w:i ·
„„\.,. ""'7.l?S!:ly„ W ut do
4' : Pr7.e

WUTKE
d~ P lot r k o w• k a 157
Ló ir;,
właic, A. Watke

w FabrycznJm DOMEK 3 pakoje z kuchnią do sprzeslltładde
d.amia c. Ei,500 u. Wiadomość: Zgierska 109, m. 8.

--,
»R~~J~ot7kow~a~!A« I
l!~i, dla ia1d2uó c 31 u. 116

fr6dł1

Wyłymaellld

'.Jy czynsŹ:l'\ve, domki małe, wille,
:ie, fabryki, parcele gospodarstwa
1, Kupno, sprzedaż i zamiany, pole
bi::ro „Kosmos" wla.ść. Jan Bur~. PiotrkowEka 111, tel. 147-46.

'

PRZECROWAllA

Z POWODU wyjazdu sprzedam duży
dom dochodowy z pięknym ogrodem
W6slrł dllHltc•,
ł.6łlra metalowe
dochód 15,000. Wiaoomość Kilińskie_g()
Matera„• wyłcl•l1111
I tprttynowe Pateat• 118 w Barre.

biżuterię

w pobliżu dworca Łódź-Kaliska, tramwai S i 8 od 500 mtr2 począwszy. Przewidziana zabudowa o 2-cb kondygna.
cjach do sprze.:fnania Wiadomość Al- SAMO~HO_DY _DKW, Polak.i _Fiat,
fred Marks Wigury 11 codzienaie od Hansa 1 wiele lllilych okazyJme do
(oprócz świąt ?przedania, Orla Nr. 2. Garaże Hagodz, 8 - ' 9 i 18 i niedziel)
Jek i S-ka., tel, 132-10,

SPRZEDAM tanio plac l,000 mtr. na
Chojtnach przy ul. Paradnej róg Zagaj
nikowej naprzeciw plaży Bałtyk. Wia
domość w administracji.

NA SEZON letni najnowsze wzorzyste jedwabie i wełny na sulmie bluzki,
kostiumv w resztkach b. tanio Kiliń
skiego 3°6, oficyna, II w. I p. ·

DOMEK drewniany do rozbi&rki sprze
dam. Wiadom()ść u dozorcy ul. Piotr- 2 PLACE na Kozinach 7,000 zł. domy
illowe i stare korzystnie do sprzedania
kowska 197.
- . - - - - - - - - - - - - - Ciesielska 15, Wronowski,

;..„„„„„„„...„!i!E!ł„„„„„....„ „......„„...,„...„ ...=-------------

KRYSTJĄI

!.!CE przepisowo ogrodzone i nowa

I

- 1
P
il ł: ł! bUdOWIADe

wielkim wyborze o·•
o.-

FUTRA

galaateri 1

Weuer i Knczmarska
Ló:iź,

p

SPRZI•'DAM domek z ładnym o~::>- BAR sprzedam z po-wodu wyjazdu.
d€'Ul owooowym w Chojnach, ul, Wod - Całkawite urządzenie z nowym bilarna Nr. 7/9. Cena 5_700. Tamże do dem, cena 700 zł, Legionów 55.
sprzedania plac.
...-_

ŁASZCZE ~t{i~~!~::i!:m~ -:a„

Zegarmlatrsowako·J•blleHka
MEBLE za.mienia, kompletuje, odświe
aa miej •cu Kupuh atere •tbJ ża, dyplomowany mistrz Galar. Do
PILI! Nii! POSIAlJAM
sprzedania różne meble używane, War
M•łocykl B. S. A. 600 em. górao ate sz.awska 16, tel. 231-80.
rowan1e z przyczepką " dobrym .•ta. ----.~~~~~~-~~~~--nie okazyjnie do sprzedania. E. Stibbe SPRZEDAM samochód p61 ciężarowy
kryty w dobrym stanie, Wiadomość:
tódt. PJotrkow1ka 130, tel. 2&5 90
Ruer 6-go Sierpnia 12.
HANDEL win i wódek do sprzedania
z powodu wyjazdu. Wiadom<lść w admi TOKARNIA
metr6wka, '\WZeclono
nistracji nin. pisma.
przewiercone do 8przedania. Wiadomość Okrzei Nr. 2 .(Koziny) u gos-po
PO~CZOCHY, skarpetki po cenach darza.
konkurencyjnych, specjalny dzia:ł. z ~
łymi skazkami. B. Fuksowa. Kilińskie DO ODSTĄPIENIA piwiarnia na pr~
wlncji, byt mpewtnlony. Wia~omość:
go 87, m. 18.
Narutowicza 5. Bar Myśliwski.
MOTOCYKLOWE części za.mien.I1;6 i
akcesoria do wszystkieh marek. Szlifodo
wanie cylindTów, gruntowne. r~monty,
na aezon letnt
Solidna i fa.chowa obsługa. N1sk1e ceny
przyjmuj•
Leon Leszczyński, Lódź, Piotrkowska
175, tel. 205-06.

SPlłlfDil

chrześctjU'1sta

w

J:e„umletra JIA WROT 2. 1•1. 206-15

Sorbony !ldzit!la
f!r.ncu1>kiego, przygotovn1je do
JJ, 11 Lisoopada 47, m. 18, front.
. 15j-07,

· • aaklth

rłt1 a:uacjdz:iehn ł~ruu)e
an
mIe

13

'h

_,,,,,,,. 4 Q6M Jlt!::ii•e&re+

KILJŃSKIEGO 94 BIURKO używane sprzedam. N. Zaprzyimuje zamówleuia z wł a a ny c h f po w i e r z o n V c h materiałów rzewska 13il5, m. 8 poniedziałek od
Wykonanie 11olidnel
Ceny przystepne I
Doi!odnc warunki 9-11-ej.

......„ ......„„181l...

„ „......

malmllllll:m'1'a„ . . .:. . .

'1!!9.

MLYN wodno- motorowy sprzedam. MOTOCYKL „'Matchless" z przyczep4 p. walcy, ka.mień 46 mórg ziemi, 7 ką M. P. po gruntownym remoncie w
mórg ogrodu na. Kujawach.
Wiado.- dobrym stanie, tanio sprzedam, ul,
mość, Łódź, 6-go Sierpnia 13, Preiss. Olsz.tyńska 15.
DOBRZE prosperują.cy sklep epożyw KUPIĘ zimowy dom _ willę w Grotni
czy sprzedam. Wiadomość w admini- kach lub Głownie ( d<> 20.000 zł. ( Zglo
szenia - Zięba, Łódź 11, poste • re·
stracji,
stante.
DOM dreWl!lia.ny, 6 mi~szkań, z powodu choroby do spr~ania. N owe Zło
tno gm. B:roo, ul. Majowa 16,

RESZTKI *

wełniane 011 garnltnry, palta. eu
bnny. suknie i mundurki s2kol·
ne po'eca w wielkim wyborz~

SKLE.P s;pożywczy, dobrze zaprowadzony do sprzedania. Wiadomość w
administracji.

__ POT

Ę

6 A.~'
„ znane ze

Jrśll prad
POTĘ- 'lll.
Io W}"dlr11t »
~ t-'L

SW&J

dOl>rOci

wł. MARU.:-l S E RAN f
Mydl•rnla, ł.6it, lln.edih '<a 3S, tel, 269 17
Konto czrk, P. K. O. Nr. 00ó,9.ł7

SKLEP galanteryjny dobr ze prosperu
Wia

jący sprzedam z pov»odu wyjazdu.
dorność: Łagicw11icka 68 .

DOBRZE prosperujący sklep galanteMASZYNA do mycia gabinetowa Sin
ryjny cen trmn miasta do oddania. Of .
gera tamo do sprzedania, Cegielniana
t.6dt. ul. Jlawrct U, tel. 176·04 sub „4000".
7, m. 2, prz.y Bałuckim R~-nku.
we;ście :z bramy.

fir. A. WASILEWSKA

-„--

i\I_l\SZY~Y, furgon, le·war 3 lodó,vki
PIEKARNIA mechaniczna do sprzeda HARMONIA (biała) w dobrym stanie. ur zf!.dzenia rzeźn~czc s1Jrzedam oka zyj
r,fa z powodu zmiany interesu. Wiad . okazyjnie do sprzedania. Henke, Pod- nie. Srebrzyńska 40.
u p, Bogusławskiego, ul. Tobi ańskie leśna 26.
· - - ----go 11 daw. Nawo Łagiewnicka.
ROŃCZC CHY skarpetki z sbzk ami.
Bfo1izna, szla:ir ];:i. f.rr7.edai <letaliczl"a
SKLEP kolonialno - &PQżywczy de I SKLEP spożywc?.y, towar, mieszkar '/' 1' rnny foiśb fat>l'J „;me. Narutowicza 36
od stąpi ę, powód wyjazd. Nawrot 5 i 11,
:·~n', par ter,
;.p~a.nia, ul„ Sm<X!2a 13 1 sklep,

'!''I· · ' ') '1<•" - - "'·r-r' .;..,,., 30 k'Vidnia 1939 roku.

•1

l

SKLEPY spożywcze najlepsze do
sprzedania okazyjnie, owocarnie, piwiarnie, rzeinicze i różne wybór ma
i przyjmuje pośre<lnil:, ul. Kilii1ak!e_go )
·180, m. 5,

-------------WAGA uchylna Dayt<m za 375

zł.

oraz
prasa do wyciskania owoców d10 sprze
dania, Nawrot 49, m. 8, od 16-18,

-------„Singera"
MASZYNĘ

gabinetową

Skład Malerinlów Budowlanych
Łódź

wy

sprzedam tanio 11-go Listopa
da 44, prawa oficyna, parter, m. 27,

płaconą

sziachetna

Żeromskiego

J

'lCzyo ' a

kucheune 1 t. d
dużvm wyborze

r o' eca \\

~~

Ph tay

I

G

ł:.

I

O W Ili A 33,
-148· 53
_ _...:

Potrzebny b1ura1·1sta;I
do kantoru
z
I
prac administracji fabrycznej i
przemysłowego

znajomosc1ą

ewent.

buchalterii1 oraz obeznany z załatwianiem
klienteli na mieście Oferty pod „Pracownik biurowy" do Administracji „Kuriera

' Piotrkowska 133 l

D OM KONFEKCYJNY

l Schmechel i Syn

Łódzkiego".

'

tel. 272-13

pla1zt:ze i kosiiumg damskie
p/f najDOft'1zycb modeli palia i obrania meskle
w "!elkim wyborze oru prupi1owe munduru szkolne
oolcca

TEL:11120

I
!

PIOTRK'9WIKA m wPODW. ·I
DOMEK murowany 2 pokoje z kuchnią, sklep suożywczy, sprzedam zaraz
z powodu wyjazdu. J, Lange, Julianowska 13, Kolonia Skarbowców.

I

-

~----~~----

panienka

zaJm1e

się kilkuletnią dziewczynką - może
być z nauką. Oferty sub ,;KW".

rez, poszukuje posady, naj
biurowej. Referencje poważ·
ne. Czartoryskiego 26, m. 14.

b) ZAOFIAROWANE
POTRZEBNY do Stowarzyszenia pracownik biurowy obemmny z procedur11
podatkO'Wą i 1?gól114 biurowością, Pożą
dana znajomość st.enografii. Szczegóło
we oferty z wymienieniem dotychcza·
sowej pracy składać w adm. pisma
pod „106".

~~!:d%~~~~

u~ząllzeni a. najno 'fl"SJ:Y 1tyl. pi er·
w11zorz~doe wykonanie, gwarancja,

dogodne warunki, poleca:

P O 1. S K I

••plóuowakleso 7, - UWAOA1 Otuyjale
1prud1m DOW~ IJplllnl, I stOIOWJ SlJIOW)'

EKSPEDIENTKA władająca niemiec
znająca praktykę branży galan
teryjnej lub skórzanej, potrzebna. Kau
cja pożądana. Oferty do ,Kuriera" pod
„Sto".

kim„
SPRZEDAM tanio dwa place Rokicie przy Franciszka. Wiadomość: Ru
da Pabianicka, Garapicha 21.
-----~

MOTOCYKL bez wózka, marki „Puh"
okazyjnie do sprzedania. Sosnowa 13,
m. 8.

PIERWSZA do pracowni sukien poszu
kiwana. Uwzg-lędnione będą tylko panie z długoletnią praktyką w pierwszo
rzędnych pracowniach.
Zgłaszać się
do prM:owni Fuksowej, Andruja 4,

-ł

koń
sprzedania. Wiadomość,

ul.

do

Kilińskie

Poszukiwana wykwalifikowana

go 119,
DOM - Willa, plac zadrzewi<my oo
sprzedania. Pabianicka za mostem na
lewo ul. Romana 25/27.

WOZKID::§:,

t0%KA~TALOWE

;~;~I~,~~~

1

J. • OtKOWYSK:l
NARUTOWICZA

R!:PElłACJE

11 ru.157·10

I LAKIElłOWANIE

DOM murowany 2 piętra do sprzedania ul, Mars.załloow&ka 15 przy Rzgow
skiej i małym ryneczku,
PRALNIA i magiel elektryczna do
sprzedania z powodu śmierci właści·
cielki. Wiad. Pabianicka 37.

----------------

BIURALISTKA
_________

piszącl\ biegle na manyaie,
ze z111jomol!Cil\ niemieckiego.
Oferty wraz z tyclorr1ern,
llwiadechv i fotografi' 1ub
1tala"
_....,.. do adm. ni 11•

---~~-

OKAZYJNIE
sprzedam motocykl
100-ka w dobrym stanie, Sierakowskie
go 58 Piotrowslri od 8-12 i 16-21,

•

I

mo!llwle

odplaaml
„Po1ada

...,...,_

POTRZEBNA uczennica i podręczna
do pracowni su'kien. Zgłaszać się Piotr
kowska 132, m, 69.
POTRZEBNA wykwa.liiikowana bu.kie
ciarka. Dzwonić tel, 190-50.
POTR7-f,BNA kelner-ka - bufetowa
do handlu win i wódek:. Ul. Cegielnia
na 34.
EKSPEDIENTKA do sklepu piekarskiego: osoba nil!oda, i inteligentna, z
praktyką branżową oraz z referencjami, poszukiwana. warunki dobre, Oferty pod „Ekspeddentka" do adm.
„Kuriera Łódzkiego",
POSZUKIWANI agenci, branży kolonialnej na prowincję.
Wiadiomość:
Łódi, KHińskiego 116, m, 6 w poniedziałek od 10-12.

·--------

--·--·----

Do prz„daalal

bawełny

amerykańekl•)

pos:r:ukiwany

l'IJlJSTf Ił

---

DOM kupię w cenie 40 tys. złotych z
wpłatą 25 tys; gotówki. Oferty do
adm. pod „G. G.".
MOTOCYKL B S. A. z przyczepką do
sprzedania. Wiadomość: tel. 227-30.

oddziału przygot '.>Wawczeto. Oferty do „Kuriera ł.6dzkiego• pod

„E. H"
AKWIZYTORóW zaa.ngaiujemy na wy
soką prOIWizję.
Grimm i Kamieński,
Łódź, Piot11kowska 51.
Zgłasi:ać się
9-10 i 6-7.
POTRZEBNA samodzielna eh.~ent
ka do prowadzenia filii wędliniarskiej
z kaucją, Ul. Lipowa 58 w godż. 2-4.
:~mże lokal nadają.cy się na warsztat
st olarski lub garaż .

P08JlD1
I Plł/l(I

I Zakład HrawieckiPOSZUKIWANE
Gos;>odynl kucharka przyjmie
1
1
".v.1azd
lecz 11fe sezono1vy. 1 !!~ew! 6!,i~~!~J1~

do

I
a)

lORJlLE
l'llDZKJl.NIA
POSZUKJWANE

prac~

oożądany,

111b.

W :.:KWALIFIKOWANA pielęgniarka
z dłuższą praktyką, poszukuje posady do niemowlęcia. P, adr. Jadwiga
f-\.onieczna Ra.dom, Plac 3 Maja 6-8.
7.AWODOWA krawcowa poszukuje pm
<'Y może być na wyjazd, do dzieci,
l~b za gospodynię ze szyciem, Oferty
pod „Dobra Gospodpni".

-------

RUTYNOWANA maszynistka ze znajomością prac biurowych poszukuje po
sady. Of. do admin. „Kurjera Lódzkiego" pod „Ws K! D..'~ . ..u.~

Poleca 1i• Sr.anowoei Klienteli.

KAW ALER pos~je w śródmieściu
przy rod-zinie katolickiej polkoju z ła
zienką,
ewentualnie z utrzymaniem.
Oferty w administracji „Kuriera
Łódzkiego" pod „S,M.".

--------

POTRZEBNA młoda dziewczyna z d-0
brym goto·waniem do wszystkiego.
Siękiewj~ą 521 m! 8,

tel 2flfi.02

DO WYNAJĘCIA 1 pok6j z kuchnifł
i z wygodami w n<mym domu, Wiado
mość u gospodarm ul. Długosza 24.

ANDRZEJÓW letnisko, pokój, kuchnia, nowe, <luzy ogród, lasek do wyna
jęcia. Wiadomość telefon 21596.

PRZEPISU'llE

ANTENY

l8JOR~E

WVKONU..JC
R-1ANICC
reU90·19

<..Óaż. L.lKa"lsk:leQO 12-7

W NOWOWYBUDOWANYCH domu
przy ul, Miłej 5, róg Szarej 2 pokoje
z kuchnią., przedpokojem i łazienką
do wy.najęcia od zaraz. Dojazd tramwajem 1, 4, 7 i 11.
~

----------

POKóJ niekrępuJlłCTo słonecz.ny z wy
godami dla pa.n6w z utrzymaniem.
Piotrkowska 101 m. 10 :front.

-

C I R li 'I
Gł6wna

HUGONA GEISLERA

11

Dsłf

21

tel don lll()-03
I Z P A a A O I

Pnzlrll Pllndsl

b) ZAOFIAROWANE

MlESZKA.NlA

DO WYNAJĘ_CIA .du!y pokój ume~fo- 3 POKOJE s kuchni,, no"\VIOCze.sne, wo
wany. 6-go S1eriprua. 76 m. 7. (doJaa.dl da bi~ąca-ciepła od za.Taz„ Koperni

Zł. 35 kw. 1 pokój w<>da, zlew,
światło. ZŁ 53 kw. 1 pokój z kuchnią slonecz, Zł. 140 kw. 2 pokoje

kuchnią. 3-4·5 pokojowe mieszkania lokale, pokoje umeblowane
oraz garsoniery od zł. 20.
poleca:
Piotrkowska
Biuro u
82 tel. 260-25

z

Z[NJ"ll"l"

MIESZKANIA 1 pokojowe od 50
kw., I P. z kuchnią od zł. 65 kw. 2 p.
z kuchnią od zł. 160 kw. 3-4-5-6 poko
jowe, lokale handlowe, pokoje umeblowane garsoniery od zł. 25 m. poleca
•;Kosmos" właść. Jan Burchart, Piotr
kowska 111 tel. 147-46.

----..

BIURO „ POLRUCH" Piotrkowska 89
tel. 141-02, poleca wszelkiego rodzaju
mieszkania, lokale handlowe, sk!~ps
domy. pokoje umeblowaine i garsonie
ry,
LUKSUSOWE 2 pokoje z kuehnią
zieleni, dobre powiettze, do wynajęcia, Osiedle Lentoowej. WygQCłna
27. blisko dwoTea Kaliskiego.

H),

ka~.

Mmi1i1tmia ~iietla witalowei Woli

ma do wydzierżawienia nowe wolne lokale handlowe
(bez urządzenia wewnętrznego) z przeznaczeniem na:

l)

Kal~garnłfł, papeterlfł,

przybory kancelaryjne I u:kolae,
traf111a.
2) Skla• bławat6w, tekstylny, galanterh; da mak" ł •4l•ką 1
•zklan11, koronlri 1 firaakł 1 alei i t. p.
5) Sprz~t elektroteebnlazny, radio.aparaty, aparat„ foto•
graflesno, trrandole, abałur7-•weat •prs~t •portowo•
tar7at„cza7.
ł) llawłarnl'ł i CaklerDhto

5,

Wt;dllniarnł'ł.

6) Mleezarni -;.
7J Aptek~.
8) Kr7aatał7, porcelal\a, fajanse, szkło. ,
9) K•peluaze damakie, modniarstwo.
Czynsz mlHl~czny ed 80 llo 150 zł.
Reflektanci zecilcą wnosić podania do dllla

• •
WYDUJQCIU

S•pokojowe, słoneczne. komfortowo POKóJ u.meblowany z niekrępujący.ro
urządzone mie1zkanie, o 2· eh oddz; el- wejściem od zaraz do wynajęcia. Kinych wejściach, ewent. z gnratem lińskdego 117, m, 37,
w DO\Vym domu, od 1 1ipca r. b. Wiadoroość u włdc. Radwańska 24a
DO WYNAJĘCIA 4 poil{(}je z kuchnią
wygodami, front, I piętro. Wiadomość
3 POKOJE z kuchnią wszel.kimi wygo u gospodarza, Kilińskiego 148,
darni i centr, ogrzewaniem w nawypi
domu, Radwańska 4, do wynajęcia.
POKOJ d·o wynajęcia dla chrześcijani
--~------'na. Legionów 14, m. 1, tel. 215-53,
4 POKOJE z kuchnią, m;zelkimi wygodami i centr. ogrzewaniem w nowym
Mieszkanie
domu, Radwańska 4 od 1 lipca do wy

----

na.jęcia,

5 pokoJo""'e

z wszelkiemi wygodami, odnowione do
wynajęcia.

3 POKOJE z kuchnią wszelkimi wygo
darni i centr. ogrzewaniem w nowym
domu. Radwańska 4-a od zaraz do wy
najęcia,

-DO------sklep ul. Miedziana
WYNAJĘCIA

7, oraz 2 pokoje ·z kuchenką ul. Gołę
bia 5. .WiadomoM: Miedziana 7, gospo
darz.
POKóJ umeblowany z wygodami z utrzymaniem lub bez do wynajęcia. Na
rutowicza 47, m. 47, fr. p, nr.

słoneczny z niekrępująci
w chrześcijai1skim domu "

dzo tanio dla jednej lub dwóch o;ó;
całodziennym utrzymaniem lub bez p,
dwańska 48 m. 67.
POKóJ słoneczny, czysty umebl;;
dla intel. soli<I. pana natychmiast 00
do 7 wieczór. W ólczań>Slka 112, m. 8,
-~~~--~--- -~~

POKóJ umebl01Wany do wyinajęcia ~
chrześcijan. N av.rrot 38-a m. 9, ni~
la _1:-17 g. dnie powszednie 16-19 1

duży

__________

POKóJ

-

od gospodarz;,-n-;i;

słoneczny, zaraz odnajmę. Wiadorn~
Ra.<lwa:ńska 48, dozorca.
...__

M~ZKANIE

POJEDYŃCZE, laG;

I piętro, wyremontowane, kwart.all'.<
45 zł. oo odstąpienia. Wiadomość: t
Amdrzeja 13, m. 14 Froch,

Dowborczyków 4,

1

z:ł 40 kw. we wszystkich d-zielnic&t

poleca: „Peka" Przejazd 14.

1111111 FOTOGRAFICZll
na najdogodniejszych warunkacb

na

kup~

raty

~1imm i Kamie.ńJli, l~~
Pi6trkowska 51.

MIESZKANIA pojedyńcze i pO'koje
ku~ią i rób;~. d<>. wynajęcia ma p
średnik, ul. Kilmsk1ego 180, m. 6,
2 POKOJE z kuchnią do wyillajęcia 1
czystym doonu przy ul, żwirki (Kat,
la) Nr, 18.
SKLEP z pokojem wprost od go31
darza do wynajęcia. Komorne talili
Nadający się na każdy interes. W~
mość u gospodarza ulica Jeneralska
SKLEP po fryzjer5ki od 1 lipca Gdr
ska 72. Wiadomość u gospodarze: dom
GARAt i murowane pomies.zezenia t
daj~ .si~ na warsztat, salę fa.bryc!l!
staJruę itp. do wynaJ"ęcia
Pomorsr
185.
•
POKóJ od<lam, mo.Wwa używalność;
czekalni dla lek~ biuro. Centnr
telefon 108-19.
L?~ 4 pok~jiowy z kuehnią ,z wa
kUll1 wygoda.mi III piętro, b'ont do '
najęcia. natyc.hmiast.
Wiadomość 1
miejscu. Gł&wna 5, Apteka.

---- --------piWilli~
SKLEPY z mieszkaniami i
do wynajęcia.. WiadOlllloŚĆ ul GdJ:
frll:a nr. 19, miesz;k. 3-a, Tel. .141-03.

POKóJ umebll?'Wany, wejście z klati
~~odowej, II p, od zara~ do wynay

c1a Przejazd 46, m. 21.
16-ej do 17-ej.

Oglądać

'

WYNAJĘCIA 3 pokoje z kuci
z wYgodami na I piętrze, sł~
neczne. Kolonia Skarbowa ul Zgie
ska 119. Marciniak.
·

DO

nią

W)'!

dam.i telef. do wyinajęcia, ul. Pio~.!~
ska 67, m, 10.
15. V. 1939 r.

~O~óJ słoneczny,
Jęcia

BARDZO pięklllie położony dom z o.
grodem, 4 pokoje, kuclmia prz:ynależ
SAMOTNA odnajmie pokój umebloiwa ności na całe la.oo lub dłużej, do wyny pani lub panu. Al. Kościuszki 93, nającia solidnej rodzinie, Dzie.siięć aum. 20,
tobusów w każdą stronę w połączeniu
z Lodzią, Zgło.s7)em.:ia ul. Sienkiewicza
Ładny słoneczny pokój dla jednej lub 145, m. 9.
dwu pracującyClb pan do wynajęci.
Dowborczyków 10, m 20 mi~dzy 3-6 UMEBLOWANY pOlkój z wy.godami
przy chr~ijańslkiej rodzinie do wypo pol.
najęcia, Mielcmrskiego 17, front, II
piętro, lewo.

Do

weJściem

---------- - - --POKóJ umebliiwany z; wszelkimi

wśród

POTRZEBNA zdolna prasowaczka na
Rzgowska 76 R1•bak.

RATOWNICZY do nadzorowania kąpie
li.ska potrzebny, Zgłaszać się telefonicwie 214-41.

metalo-

PO.KOJ mneblawa.nr. z wa.zelk!imi wy- Pokój słoneczny ładnie umeblowany
g,odia.mł ~jmt. ll'l. Pieracldego 9, z wygodami ni. Piotr.kow1ka 191 m. 18
m. 6, 1I piętro, front.
, _oL_p~r_._a____________

W NAJŁADNIEJSZYM punkcie miasta do wynajęcia ogród na kawiarnię.
Wiadomość: ul. Piotrkowska 136.

stałe.

lółok

Cz~stocłlowa

DO wynajęcia w nowym domu luksusowe mieszkanie 8 pokoje z holem,
Trębiwka. 12. Wiadomość u dozorcy: i
tel. 148-62.
'

GO

OD ZARAZ odnajmę elegancki fronto
wy pokój solidnemu painu u chrześci
jan, Wiad<>mość ul. Przl'jazd 19 m. 19

--·-----------

rower.

SKLEP fabr7czny
PIOTRKOWSKA 96,

2 DU~ pokoje kuchnia, kąpielowy,
W1Szelki~ wygody, parter w czystym
Petrzebny komfortowy,pok6j na Maj
spokojnym domu, do wynajęcia. SenaCurwlec dla pana na 1tanowhku
wuelkie wygody z utrzymaniem Jub 8 POKOJE z kuclmią z wygodami IlI 1xlrska 44 u gOS}>odarza.
bez dom obridcijań1lll 11 Li1topada - P. do wynajęcia od 1 lipca rb. ul. 6-go
Sierpnia 22. Wiadomość u właściciela. Pokój
Andrzeja oferty pod ~K. M.• .
Ś

POTRZEBNY dozorca domowy z ka.u
u właściciela domu
Targowa 15.
cją. Zgłoszenia

części

1939

PO;KóJ

MIESZKANIA., za jedyne zł 3 -

baru.

a)

Oferty do ,,Kurjera Łódzkle~o"
.::lila fachowa•

-·

do krawco- MIESZKANIA róine we wszystkich
Lódź,
Gnieźnieńska 15, m. 8, pUDlktach miasta, Pośredniezy najkorzy
przy ul. Lllltomierskiej, front, I piętro. stniej i najprędzej tY'lko „Pośrednik"
ul. Andrzeja 18 m. 14,
AGENTÓW miejscowych przyJnue
Fabcyka Plomb nUnion" Nowy Sącz. POKÓJ umeblowany trŻydzieści złotych miefilęcznie. Przejazd 16, m. 10,
POTRZEBNY dozorca, Zgłasza~ się front.
ul, Dębowa 8, m, W. Stawiarski,

FRYZJER damski przyjmje pracę
ewent. spółka, Oferty „Kupno",

'---

-----------SILNY
roboczy „Watach"

ł.6di,

dorównuje najlepazej koafeksji miarowej

POTRZEBNA bufetuwa
Wiad. Kilińskiego 79.

Dzletfęaych,

wy•h, rowerów i

r wej,
POTRZE.BNA uczennica
ul.

SIERŻANT

wite

RZEMIEśLNIK

na1za jai:o•etl\

chętniej

DOM sklep spoż. tytoniowy, 40 drzew
owoeowych sprzedam niedrogo. Sikawa, ul. Rycerska 8.

l'lfBlf

A

„Łodzianka".

NATYCHMIAST odstą.pię sklep kolo
nialny niedrogo, powód praca. Wiad.
w administracji „Kuriera Łódzkiego".

Tani o

INTELIGENTNA

J

ZDOLNA bukieciar:ka poszukuje posa
dy, miejscowość obojętna. Oferty sub

DOMY duże i małe wybór różnych oraz gospodarstw, placów ma do sprze
dania i przyjmuje p<>średnik, ul. Kilińskiego 180, m, 5.

------------~

„E D Klelko..,7ch,
Jl"
Fabryka Wózków
1910

I ------------------------------------·-------------K O N F E K C

FERRO·ElEKTRICUffi
WHIWIElZAUOER ·'"CJDZ

i

„

wapno sulejowskie, cement, papa, smoła, qips, lrzcina i inne

-

I
"WAGNER
FRANCISZEK

_

ul

......„„„imt„„„„„„„„lmll„„........

(r·

J

stołowe

DO WYNAJĘCIA od zaraz Pokój u.
meblowany z wszystkimi W) godall.l
niekrępującym we5 ściem, telefo:?em 1
J śródmieściu przy Piotrkows<kiej, z'~
tr zymaniem lub bez, dla jednej !tj
ł
dwóch osób, przy makj chrześc1ja~
skiej l'odzinie. Wiadom o śc telef~
18804, o<l godz. 3 do 5 p.
- --- ...
D<? WYNAJĘCIA mieszkania 2 i;o.
i koJowe z ku ~hnią z wszelkim: wyg~
~ darni w nowo wybudow:!aym t!o:
przy ul. Senatorskiej 48 (przy ut. K.
lińskiego) dojazd tramwajami O, l
17, Informacje na miejscu 3-5.

1

POHC~LAnA

•krycia

l .: . .~
----·------te_L

30)

T E R R A T y N K,

I

f,

1~ ~" -~

ul. Cmentarna 18, teł. 228„40
(dawniej

w!~~~a

OKAZYJNIE do spredania maszyna
pończ. mech. ameryk, 2, 3/4 18 podz.
na 156 igieł z cylindrem na 120 ir<eł 14
podz. Łódi, ul. Górna 14 m . 2.

K~~~lf~tJ.

LEON MICHALSKii !
1

n HŁ O

POKó~ umebl>O'Wany z warelkim:i wy
godami, w nowym domu odnajmę {pa
nu). Bandurski0\go 27/18, obejrzeć nie
dz1ela - cały dzień, dni powszednie
8-10 wiecz.

natychmiast.
jazd 8 i 14.

LElNISHA~]

4 POKOJE z ~~hnią, front II p, (lo
kal po de.ntysc1e) Piotrkowska 89
do wymajęcia.
·

l

-----.

działki

,.-------------pana do wspólnego poko-

PRZYJMĘ

ju, Kopernika 25, II p. m. 19.

ODNAJMĘ panu pokój

umebl>0wany

słoneczny, wejście z klatki schodowej,
Orla 12, m. 17.
~---~--~------

CZTEROPOKOJOWE mieszkania dto
Centralne ogrzewanie Skło
dowskiej cz.tery (równoległa And~zeja)
skich Andrzeja) .. 22.

I piętro, do 'W)"t
Wapienna 46, c

USTRONIE - Grotniki, hipotec:
morgowe i kilkumorgowe tai
sprzed.a.m, Wiadomość, Łódź, ul, Pi:
kowska 272-a, Nowicki.

GROTNIKI pensjonat „Danka" poi
ca słoneczne pokoje, Radio, telefon:
smaczna i wyikwin1ma kuchnia
Ot
przystępne,
·

wynajęcia.,

3 DUŻE pokoje z werandą w ogrodzie
~~eczne ~ wygodami zaTa.z do wynaJęc1a.. Gdanska 72. Wiadomość u gospo
darza domu,
DO WYNAJĘCIA duży pokój z kuch
nią słoneczny, pierwsze piętro, ul. Lelewela 24 (przy ul. Rzgowskiej),

POKóJ umeblowamy słoneczny do wy
Uxli, Kopernika 57, m. 87, DWA pokoje umeblowaine do wynaję
(oficyna II piętro) ,
cia. Tudzież lekcj~ francu-s1k iego i niemieekiego, Gdańska 135, - 4„ I pię
tro front.
POKóJ frontowy,• słonecz.ny, I p. z od
dzielmym "'.ejściem, do wynajęcia, ul. OKAZJA! jednopiokojowe mieszkanie z
Pogonows-k1ego 64, m. 9, (prnp An- wygodami w dobrym punkcie wraz z
drzeja
meblami i radiem do sprzedania, za
300 zt, Wia.<lomośe w „Kurierze Lód.z
2 POKOJE umeblowane z wygodami. kim".
jeden wprost z korytat'za od· 1 maja
do oddania dla lekarm lub adwokata POKóJ umeblowany z wygodami dla
Tel. 275-93.
. solidnego pana do wynaj ęcia natychmiast, ul. Wólczańska. 139, m. 14, I.
of. II p.
4-POKOJOWE miesz.kanie z holem i
wygodami I p., wolne od piodat.ku lo- POKóJ umeblowany do wynaJęc1a od
kalowego, do wynajęcia od 1/7, Ko- zaraz . Wiado.mość: ul, św, Jerzego 11
pe~ika 211 11el„ 287-07!
m! 5,
najęciia,

-----------

LET:l\TJISKO, majątek, las rzeka m
s:/Jka.nia je<ino-dwupo'kojr{)W~ z kuchl l
mi, Adresować: Majątek Rovworr. i
poczta Rog6w,
1
P~~SJONAT w lasach spalskich, c
P1hcą,

poleca polroje z całodzie111
obfitym utrzymaniem
Wiadoll!
Piotrkowska 202, m.
godz 18-21

4i5

LmISKO, pokój z ku~h.nią p;z; li
rzem prz.y st. tram. Chelmy. Wil
Krysztof Łódź, Strzel. Kaniowskich
PENSJONAT. Okolica lesista !\fa
złotych dziennie. Gtov.rno. Buf~t k(
jowy.
~

~--~~~--~---"' l

LETNIE miei::zl:'lnie umebk wanc,
zko tramwaju, M icj; cowcfć zdrc
ladma, spokojna. Wiado:imść: Wysr;
skiego 5 a.
ZALESZCZYKI. Komfortowy ehll
pensjonat ,Irena" już ott
ty, Graże. telefon 1'.
·
ścija:ński

~]

LETNISKA umeblowane w okolicr ·'
Wykna, sad, lasv, mida Wiadomo/.
Pio_l!l'kpJY&~ 31 skład tyt~niowy.

„ ... uRJER

Nr. 118

ZAKLAD MODILARSKI

Jerzg RomańsLI
n
•I. ~WIRIU 5
tel.

26ł-68

(Karola

Wykonu!• modele
d!HWll~
de w•zelkicia od.ewów p/g
wzor6wi ry1111ok6w

· posadzkowy

„LEPOI"

na

dzień

31 grudnia 1938 r.

AKTYWA: I. Majątek stały: Grunty :ul. 215,000,00: budynki: a) fabrycz.ne
913,830,25 b) gospodareze 190,681,23; c) mieszkalne 175,178,43; d) posesja
pr.zy ul. Napiórko-wskiego 29,731,10; Maszyny i urządzenia
techniczne
3,820,591,34; maszyny i materiały w drodze 59,477,36; Inwentarz zakład. i
biurowy: Zaprząg: a) żywy 11,050,00 b) martwy 10,768,10;
samochodr
30,995,00;
inwentarz
gospodarczy 1,655,00; urządzenie biurowe 20,121.71;
rarem zł. 4,979,079,52.
II. Mają.tek płynny: gotówka w kasie i bankach
83,701,14; papiery wartościowe i udziały 55,688,50; weksle 209,886.67; Rema
nenty: a) surowce 84,611 ,46; b) barwniki 69,544,22; c) art. techn .•30,353,10
d) w~giel 5,400,00; e) towary uszkodzone 45.619,81;
f) towarr właSJJe
48,205,82 razem 283,734.41. Dłużnicy: a) odbiorc~· 898,914,90; b) dostawcy
18.971,34; c) róż'1i 4,205,75 razem 1,555,102.71, ogól.em u. 6.534,182,23.
Sumy pozabil11nsowe: różni za żyra: zł. 623,124,83.
P~·
i ".!:\: I. Kapitały własne: kapitał akcyjny 2,400,000,00; kapitał zapasowy: a) saldo z r. ubiegłego 57,224,93; b) dopisano w roku sprawozdaw.
16,131,14 i·azem
73,356,07,
razem 2.473.356.07. II. Kapitał amortyzacyjn~' : a)
saldo z roku ubiegłego 2,624,013,31; b) odpisano w roku spra
wozdawczym za sprzedane i wycofane objekty 38,431,83 amortyzacja objektów podlegających natychmiastowemu odpisaniu 74,868,50, dtto z 1935 r.
55,!103,25; no=alna
amortyzacja 163,018,0::, razem 2,879.366,38. III. Zo
bowiązania: Wierzyciele:
1) dostawcy: a) krajowi 374.432.43; b) zagraniczni 86,587,24; 2) odh;or~v "??.3.99; 3) różni 296,210.61. Specjalne: a) fu!ndusz dla pracowników 14,750,00; b) n:epodjęta dywidenda 16,185.00; c) rezerwa na podatek docho~owy 25,256,00 Sumy przechodnie: a) nieponiesione
wyr1~t.ki dot. okresu operacyjnego 43,094,46; b) różnice
zarezerwowlll!le
na druinikach
95,927,18,
razem 961,776,91. Zysk 219,682.87. ogółem
zł. 61534,182.23. Sumy pozabilansowe: różni za żyra: 71. 623,124,83.
Rachunek zysków i strat. Winien. Pensje 300,051,01; koszty hand.110we róż.na
55.294.73; proce.n ty 66.302,30; podatki 198,432,73; ofiar 11,462,45; §wiadczenia socjalne 79,01718; ubezpieczenie ogniowe 10.185.40; odpisy amortyzacyjne 163,013,05, razem 883.758,85; koszty fabrykacji 2,924.668.88; zysk
219.682,87, ogółem 4.028.110.10.
MA: Przychód brutto z działów zaroblrowych 3,904,717,80; róme przychody
123,392,30 razem zł. 4.028.110.10.
w
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RADIO szwankuje, przyczynę zbada
bezpłatnie wysłany &pecja.lista. Staeja

OWISKii

Radla, And,,..l•

RABKA- Internat sanato.ryjny dr. St.

Kościus~o
dla
szkolnej czynny

dziecirok.
i
cały

młodzieży
Ceny b. ~

przystępne. Zapisy przyjmuje i infor-1
macji udziela do dn. 20,5 (godz. 3-5).
L. Zaleska, Kilil~kiego 109.

"

.

<. """'"

JASNOWIDZ Mi.strz Dia.mi wybiera
szczęśliwe numery, gwar8Jltując W'/'"
graną.
Znajdziesz zadowolenie
szczęście - miłość zdr.owie - podając zaraz datę urodzenia..
Osią.g
niesz cel, wejdziesz na nowy tor ŻY'
cia !I Nie załączać znacz,k6wl Mistrz
Dżami, Kraków, Urzędnicza 42/6, skry
tka 169.

CIECHOOINEK, Pensjonat „Kościusz
!ro'', naprzeciw Cieplicy i Lazi€111.ek,
wypasaż<l!ny w nowoczesne urządzenia,
zapewnia swym Gościom idealny pobyt. Telefon 134. Ryczałt do 16 czerwca z zabiega.tdi. leczniczymi, kartą.
sezonową, lekarzem 3-tygodniowy zło
tych 173„ 4-tygodniowy zł. 220.

81
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-łlATRYMONIA.LNE

„„~.J, 1„h

...

~„-:r...,.

sra

!

zarabna mila,

SAMOTNA - szuka starszego samotnika. Oferty sub „Happiness".
lat "J;>, wzrost 1,55 materialni• meza·
leżna, 1portJ. narty, żagle, pływanie,
PANI posiadająca własne mieszkanie poz:no1 p1tn a celem wapólnego 1pędze
f ' 7'1a starszego pana. Of. do „Kurje- nia w;eczor6w, wyciec11t1k względnie
urlopu. '11 arnnek: wuoat mim. 1,68,
ra Łódzkiego" pod „Tawarzyski".
dobre uzębienie. Ziłoszeriia poi
nEatetka„ d11 .K. ł... •

• •
OINI

NIEZWYKLA ~ka'Lja I Magister farmacji, posiadający koncesję na zało
żenie apteki, miejscowość zaludniona
. poszukuje wspólnika z odpowiednią go
tówką. Lódź, Targowa 51, m, 56. Maj
POSZUKUJĘ wspólniczki do dobrego chrzak.
interesu gastronomiez:nego z kapitałem 2.000 11, konieczna
współpra<:a.
Mam lat 40 kawnler,cel matrymonia!· MAM kilka tysięcy zrotych, przysUł
pię do gpółki,
ewentualnie przyjmę
ny nie wykluczony. Oferty „Dobrobyt" w a<lministracji „Ku;:iera Łódz pracę. Oferty pod „Spółka".
kiego".

·-------·- ----

Ow6r 11 pokojowy z ofi,•yn1 oa pen
ajonat lub w1~\s i ej rodllllie wy1h:er·
tawię na kiJk,, Int. R1.e';a lu ""'h•hu
ty, 100 km uosą od l.<>dii, 7.!(l<Hzenla: Zarząd maj. Ruda Msleniecli:a p
Loco~

5.000 zł, pożyczki na
I-szy nr. hipoteki. Wiadomość w admini;itracji.
2 PLACE ogrodzone przy tramwaju
do wydzAerżm--ienia, nadają się na każ
dy interes. Zawiszy 11, u gospodarza.

INŻYNIER pozna panią wykRztałconą

kulturalną, symp:ityczną do lat 33. Cel
sportowo-turystyczny. Pożądany wspól

ny pobyt latem Ei!lt::k luli Warna. Of.
.„ Bezinteresowna·• „Kurjer Łódzki".
WYUCZĘ chłopca

cukiernika, za
pożyczenie 1 200 zł, na rok. Of.crty do
„Kuriera ŁÓdzkicgo" sub ,.chłopiec".

---------

!1:i.

DWóR do wydzier;i;awienia nfl sezon le
tni ca!l;o\vicie um4'!1:·!ovrnn:--. rark, ogro
dy, las S:osa, nubbns, i;.tacja ko1 c~o
wa w inie,iacu. Pocita św!nke, Warc·

kie Kraski.

SA:\10TNA przyjmie wspólniczkę lub
wspólnika do za.kładu gastronomiczne
go z gotówką i współpracą •
PRZYJMĘ

w administrację jeszcze 2
domy. Oferty pod „gwarancję".

ZGINĄŁ pies, wyieł czerwony, dnia
17 bm wieczore:n w okolicach ul Sien
kiewic~a i .Abramowskiego. Odprowa
dJić .ia wpi.&grodzenicro, Ąoramow
akiego 1, m., 20 kl 2-08-0~ _

SKŁ.

DYKTY
Ol"OS
TOBAL i ia1a.

. SKRZYNIE

DRZEWJl Przemyal

TAiRTAK.

Otze:wnv

llAKSYMJLIAN JAICUBO\\"ICZ S. A.
Zel"Om•ldego 90, tel. 1';57-74

„„„...„„„...„„.........„„.......„„........„r_.„„„....

I Bank Gospodarstwa
Krajowego
' posiada na dogodnych warunkach

sprzedaż:

na

1) nieruchomość w Łodzi przy ul. Aleja. 1 Maja Nr. 73, Nr,
bip. 1553 składając- Sl!; z placu o powien:chni 1366 m.
kw. i budynków mieazkalnych o. kubaturze 12.238 •·
sześć,

2) nieruchomość w Łodzi przy ul. Zaciu:e 618/10 Nr. hip.
2361. składająca si ę z; placu • powierzchni 2 5 10 a, kw.
1 buduoków mieszkalnych o kubaturze 20,837 m. szdć.

3. nieruchomość w Łęczycy przy ul, Żydowskiej Nr. 9b
rep hip. Nr. 338, składającą się s placu o powierzchui
300 m. kw. i budynku mieszkalnego o kubaturze 1.077
m. sz;dc.
4 działki leśne w Bratonewicach przy stacji Głowno w
pobli:tu autostr•dy Łod:t-Glowuo· Warszawa; działki o
c:barakterze letolakowym z drzewostanćm od 30 de 40

lat, przeciętnej powierzchni

2500 m. kw.

2()()() -

KO·NKURS
Zarząd Miejski w Łodzi ogłasza konkurs na
prowadzenie Teatru Miejskiego w Łodzi, poczynając od dnia 1 sierpnia 1939 roku, na następujących
warunkach zasadniczych:
1) kandydat lub kandydaci prowadzi6 będą
· teatr własnym stataaiem i na własne ryzyko;
2) termin umowy - trzy lata;
3) Zarząd Miejski oddaje Dyrekcji do u:l:ytkow~nia bezpłatnie lokal teatralny przy
ul. Sródmiejskiej 15 oraz prawo bezpłat
nego korzystania z miejskich ruchomości
teatralnych.
Ponadto Zarzl\d Miejski sobowiązaje się do
wypłacania Dyrekcji w rataca miesięcznych z dołu
subwencji w wysokości 1ł. 240.000 rocznie z. przeznaczeniem jej wyłllcznie na wypłatę gaż personelu
teatralnego, wyłączając pobory Dyrekcji Teatru.
Reflektanci winni nadsyła6 do 15 maja rb.
do Wydziału Oświaty i Kultury (Ł6di, ul. Piramo·
wicza 1O) umotywowane oferty z dołączeniem ży.
ciorysu, opisu dotychczasowej działalności teatralnej i planu pracy.
Bliższych informacyj oraz warunki umowy
otrzymać można w Wydziale Oświaty . i Kultur rOddział Kuf tufy i Sztuki.
l.ódi, dnia 27 kwietnia 1939 roku.

„„„1„„„„„„„...„„„„„„„„„„„....
Beton1w1nie, Astaltowanie i Brakowanie .

Rok

Wiazdów bramow1cb araz DOdw6rz

we. pła•zeze dam•kie mt;akle mundurki uczniowskie, pfa.
11zez.e przepisowe dla uczennic
,) ,n.~_zni. _ :. __ , Cen1 l>rzv1tępp'.;

ł.ódź, Srebra1ńska Nr. 6. telefon
P·m• •E3J'S!uje ~d . rollu . 19}5

e. - . ~ _·_-__ - - -

OGŁOSZENIE.

-"

Zł.

Wydziału Powiatowego w Łodzi J: dnia

~.

29·go
kwietnia 1939 roku L. BD. P - 12/38 o uchwaleniu szczegółowego planu zabudowania części ma-

WOZH.I dziecięce

ROWERKf, DREZYNKI

Na podstawie art. 30 i 31 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16. li 1928 r . .
o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. !
Ust. N1. 23, poz. 202) w brzmieniu, zmienionym !
ustawą z dnia 14.Vll. 1936 r.) Dz. Ust. Nr. 56, I
poz. 405), Wydział Powiatowy podaje do publicz- !
nej wiadomości, że sporządzony w fmyśl ogłoszenia umieszczonego w Nr. 1 Dziennika Wojcwódz- •
kiego z dnia 1611-1939 r., szczegółowy plan zabu- i
dowania części terenów majątku Lućmierz, gm.
Lućmierz powiatu łódzkiego o powierzchni 135 ba
8949 mtr.2 graniczących z gruntami wsi Rosanów
kol. Emilia Dąbrówka Wielka, gruntami majątku
Lućmierz i drogą państwową Łódz-Ozorków, został w dniu 27 kwietnia 1939 roku uchwalony
przez Wydział Powiatowy i będzie wyłożony do
publicznego przeglądu na okres 2-cb tygodni w
biurze Wydziału Powiatowego ddział Budowlano-Regulacyjny w Łodzi, ul. Piotrkowska Nr.
91 od dnia 1-go do 15-go maja 1939 roku w godzinach od 9-ej do 13-ei codziennie za wyjątkiem
dni świątecznych.
W powyższym okresie zainteresowani mogą
przegląc;łać uchwalony plan zabudowania, a po
upływie tego okresu w terminie od dnia 16-go do
30-go maja 1939 roku zgłaszać zarzuty przeciw
temu planowi do Wydziału Powiatowego w Łodzi.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego

Alfre~PIOTRKOWSKA150
~[HWAlM

•

ł.ódi,
[(lwa jest członkiem Stow. Kupa. i Przem. Chuelalian •

l

larz„d Powiatowego Koła. Związku Inwalidów Wojen·
nych R. P. w Lodzi ogłasza przetarli' publiczny na budowę
domu Związku w Lodzi przy ulicv Narutowiei:a Nr; 114.
Puetar4 odbędzie się w dniu 16 maja 1939 r. o go•
dzinie 11-ej w siedzibie Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych w l..odzi przy ulicy Gdaiiski ej Nr. 33,
1 piętro.
Oferty pisemne w zalakowanych kopertach 1 nap!·
su=: .Oferta na budowę domu dla Powiatowego Kola
Zwi11zku lnwalidów Wojennych R: P. w Łedzi do przetaritu,
mającego aię odbyć w dniu 16 maja 1939 r.", należy skła•
iłać do godz. 11-ej wyznac1onego dnia przetargu w lokalu
Powiatowego Koła Zwil\zku Inwalidów Wojennych w l.o·
4zl przy ulicv Gdańskiej Nr. 33.
Do oferty należy dołączyć wadium w wysokości 20/o
oferowanej sumy, zaś przy :zaworcia •mowy dodatkowo JO/o
t, j. razem 50/0 oferowanej sumy.
Zarząd Związku Inwalidów :aastrzega sobie prawi)
częłciowego wykorzystania oferty oraz wyboru dostawcy
b~z względu na oferowaną ·~ent, 11. talctc prawo uniewat•
nienia przetargu.
Warunki przetarg•, ślepy kosztorys oraz projekt
11mowy nabywać mo~na w kancelarii P.ow. Ko~a Z.I.W.RP.
w todzi ul. Gdańska 33 od wtorku dma 2 1aa1a r.b. w godzinach od 9·ei do 13·el i od 16·ei do 18-ej za opłatą zł 3.
Plany budowy oferenci przeglądać magi\ w kance I arit
Związku również w powyższym terminie,
Sekretarz: l-) Wł. Grabowski
Przewodniczący: (-) W. Kaimierczak

Otworzyć

majątku

Sleściomiesięczny

»>KURIER l.ÓDZKI«
TELKFO.N Nr. 182-'8 lub 1()2.:IQ

ADRE-5: Z W I R 'K I 2
t P!OTRKQWSKA Nr. 11

~

"J:Cfruwo organizm, pogorszlł
famopoczucie, odbiera apełyłt
~raz: eh~ 1· z:dolność do pracr.

l'llRm.11 miana.
nowych i utywanycb, oru za
Syplalaie, •tolo:lre,

1

~U

'

nym środkiem przeczyszcz11~

fqcym, wydalafq nlesłrawion.;
reu:łkl poiywtenia, 1tosojq si•
r6wnłei skutecznie .., choro.
\ach nerek, wqlr~by, pęch„
rir;yka . iófc.ofoweQO (komlcyJ.

CUKIERNIA.

w śródmieściu dobn:e pro s p e r u i l\ c a

reumałytmil!.

.I. B. 11

do

.Kurjero

t6dz\deao~

I

I,
II
I
I
I.f!-ł.:ftG~.',•" ~e21<t -o~·UJ ziaraz102
·29 I.:
Ub

na okres
od daty uprawomoc·
nienia się ninie1s1el!o orz:ei;zenia pod ryJ!oreru
puew1d i1anym w art 902) Ola w, z ~l kich oµ loszeń dotyczących pastę iowania ,
układowego ustalić czasopisma „ Kurier lód zki "
i "Republikę oraz siedzil>ę zarządu miasta Pod·
dębie i Jlmmy l'odd„bic
Natl zorcą oad majątkiem Chrapy m;an t' Wałly Z<>Stal
Eugeniusz Kloase, iamleszkaly w ł..od:i;i, ul, Ra~wa~ska
.Nr. 16 Prewoclnic:z:1cr. Jerzy Dokont.

ortrelytmleł

hemoroidach ł oiylo4cL

DO SPRZEDANIA..
pod

-

tfosowone l)r;y zaparciu (ob.
tł';ukcil) są łagądnym no!Urai.

„ ...„„„.........„ ...,„...„„„...„ ...

Oferty

'

~IOŁA Z GÓR.HARCU
- . OR~ LAU ERA

\1/l. PJlllJ(ft,

Rozfemczy do spraw ma·

do
LE:ontyny • Marii Russkowski ei. właścicielki malątku Cbropy, powiatu łęczyckiego postępowan • e układowe cel em powzi~
cia uchwały w sprawie zawarc.a układu lnrt.81)-

aajpopularniejsay dziennik

meble pojedyP1!Ze, MASZYNY do szycia, pisania,
pianina i fotele kl•bowe ·
P~i'.~!
Kiliń•klego 145, tel. 2'J5-22

jątkowych posiadaczy j?08podar1tw wiejskich w ł.odzi na
posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 1939 r. po rozpoznaniu
si>rawy na wniosek Leontyny-Marii Ruszkowskiej w
przedmiocie otwarcia postępowania układowego, na podsta
wie art. 73 pkt. 1 i art. 75 rozporządzenia Prez:ydenla RP.
z dnia 2'- X. 1934 r. (Dz, U !{. P. Nr. 5 poz. 59 z 1936 r.)
O R
E K A z

1)

K$1ĄŻKOWY_M

ZAPARCIE STOLCA

Ogłoszenie
z

DO.DATKlElil

koaztuj•

Starosta
FR. DE NYS

KUPNO

Urząd

4.40

6

iSPRlEDAŻ

ojew6dzki

1

~

I DOST.A W..\ 00 DOHU

I

oor.oSZENIE o PRZETARGU

7
\\

wru

Jątku Lućmierz.

w wielkim wyborze poleca

1908

wu Pllltllonta n, rn11 u mtn. Tllarn 1111-$0
na zamówienie: ubrania foto·

„WEMA-W. MATZ"s,.11.1
..
20s.so

f

założenia

ANDRZEJ AN1'CZAKOWSKJ

obef rnuje i wyko11ywuje tacbowo i aolidaio F-ma

ZNtlZ~ MIEJSKI W ŁOJ>ZI

POSZUKUJĘ

-

15

~..,...,....,....«rtsM

OG~OSZENIE.

I DO
WYDZIERtAWIENIA w Chel·
ma.eh: ogród, sala
i kiosk z na-

pojami gazowymi.
Zgien;
?llĘiCZYZNA ·samotny na dobrej po- księgarnia A. Laeha.
:-iadzie, pozna miłą młodą panienkę, nie
przeciętnego, łagodnego usposobienia.
Szczegółowe dane i życiorys przesłać 10,000 (dziesięć tysięcy) złotych popod „Zew" „Kurjer Lódzki".
szukiwane na hipotekę nieruchomości
łódzkiej wartości 120,000 (sto dwad7.ie
SWATKA kojarzy małżeństwa w sfe- ścia) tysięcy złotych natychmiast po
rach inteligentnych. Dyskrecja zape- 5,000 (pięciu tysiącach) Banku Gospowniona. Lódź, ul. Dowborczyków 33, da1'Stwa K.rajowegio. Laskawe .zgłosze
m. 3. „Tola".
nia do adwokata Kazimierza Dobranie
.kiego POW. 17,
KAWALER 1. 40 niebiedny pozna w
celu matrymonialnym pannę lub wdów • - - - - - - - - - - - - - kę. Oferty do „Kurjera Łódzkiego"
NALOGóW wszelkich sZ'ikodliwych po
pod „Przystojny".
zbędziesz się stosując
wypróbowane
moje metody. Pisz zarazo: Wittlin,
KAWALER pri,ystojny inteligentny, Kraków Urzędnicza 42/3.
władający językami, muzykalny z talentem malarskim i literackim, na posadzie, ożeni się z panną do lat 40 CENTRALNE ogrzewanie, wodocil\gi,
przystojną, inteligentną, łagodną. Oboilery, hydrofory, eh~ mie6 ~
ferty dla „Tęskniącego".
dzone fach01wo, korzystnie wyilconuję
długoletni mistrz Lisawirki Siedlecka
INTELIGENTNA panna 29 I,, niebied 24.
na na posadziie zapazna pana w celu
matrymonialnym. Oferty sub „1910".

[·

p•mmraz·

· DRZWI ~ OKNA
„ ......

tańca
Wiadomość:.

-~------

'tr.

·kh 30 kwietnia 1'939 roku.
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od 1.90
• 2.15
2.35
• 3.65
1.60
2,40
• 3 50
1.0S
• 7,• 4,60
•

Halki jedwabne
t{eformv jedwabni.
maco elat t. nr 4
i'aey podwiązkowe
Chusteczki
\
Komplety m11co

•

4,10
2,35
1,75

•

1.55

•

0,35
2,25
l.40

„

Rękawicz:ki

•
Dział Mę11kl
E'oAczochT aportowe
od
Skarpetki
•
R~kawic:zki
•
Koszule uocoe
•
1\ alesony trykót. Nr. 4 •
Lbusteczki
1

I.

MIMOZA IM

Uźwlt:•

'l' ,

.

.

i UI, .K1 1nsk1ego

J

d

178 11r~;-:r.,

tna

o,'-

1,20

„,

cl. Żerom1lrlego 7ł-76, tel 129-811

1,20
2.75
UO

fl

Towar tJlko plerwszei iakolti
szybka i uprzejma!

I -

E LmiłościK t.

I

i

p.

•••
••
••

Dz i i i dni naslqpnych !
Wielki film reiyserii
J. L E J TE SA
W rolach głównych:

"Jl.
""-

.
'ć pięśćDi
. . aerlee
odw:z~ra. ió ,Luien
awr Ił'

Jl) p

0

w fllmieg 't.

,,

clo r9llll IC.opMtllll•
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Z.-ro1111k:lero

81 •

L Zellcbowska -

I

p

M. Cwiklhbka, -

P

A U L

-

Koncert radiowy

właściciel
••••

tel. 263-22

-

Koncert radiowy

Kup cy i Gospodynie!
Zakładaj•

IL tt~~re~~~.

i WILIAM POWELL

bruko'Wanle

dziedzińcó'W

Potz S.-.cy

---Ro k

Łódli, Ra.d:weńska

,

38„

z a I ot e n i a 1901

tel. 133-08

CHRZ ESC IJ ANSKI

Marli

napoje orzeźwiające o różnych smakach
owoców południowych : oraniadę, le-

Pijcie =::
B. FICE
moniadę

i kwas owocowy :=

Rówo•l!f. polecamy

IO

1111tJ D•ienne I Druta Drze 1a1uo

I

11.1jlepsza ochrona przed upeloem ałoń
cem i światłem dziennym, pi ękoe
duenie, olbrzymi wybór

spirytu,sowy, stołowy i do marynat z firmy

C E T:

ul. Napiórko&dlief!o ii,

tel. 163-81

Przyjmujemy zamówienia na zabawy ' ogrodowe 'i t. p.

Do Hl.yeła 6-ro Sl erpnła 39

n

kwietnia 1939 r
Komornik: (-) Ludwik ffollaa
A. Grunsteiaa p•ko E. i R

K. Junoszą.Słt;pDwski i Wł. Grabowski

J. Plebelskl, -

Czesław

na swoje okaa Hitdue
i oajtrwalue

m. 10 frent

ł.ódt, dn.

Betonowanie, asfaltowanie

OłilłOD
,

łączog~:

na
ruotaa

da~ w dn111 licyta~11 w miejsca aprze.
dazy, w czasie wyzej oznacz.onym.

......„„„„„...„„„„.„„„

OD NOJSTORSIYCH DO NOJMŁODSZYCM

w Radogouczu 1 •I. sea. Sowlńakie•o 34
Polecam c:odzl6nnie awiete wędliny - włunego wyrobu,

W.

tchórzostwa

P ocz'\if przodstawleli w 411ł pow11:. • ~· ł·el. w aobety aiodzielo i świ 11ta 0-~-t:-2--:c=-.-0-,-m-ie-ji_o_:_l_a_.1 -0-9 -11-m.
90 gr,
m. 5O11r., K•pony ałJ!owe po 70 l!r. z prawem zafarowanła dowola..., ch rni1t,f!c · ''"
w nied~ i święh niewatne

Wczoral da. 29 b. m. zoatał

znane ze 1wej dobroci, równiet gor1,ce i iimne zakl\1tki.
Ciastka z f·J J. PJl\tko1vski. Wyszynk pi wa Anatadta Sukc.

patefonu oszacowanych
sumę
zł•. 640. itr -::• które

1

E rm F

JASNIE PANr w r. gt ANNABELA

ł

OTWARTY

rnośc1 a rJ_tlanowicie:
umywalki,
szafy do wieszaka
odziety, dębowego,
.kredeni11,
stołu, 8 krz:eaet 2 bi bliotekl. stołu, oto.
many, :i:elfara, „ Lex ikon' w 18 to mac~
!uatra trema. 2 szafki.
bielifnlarlci

SYGNAŁY

N11tqpuy program: LOKAJ

Delas4 lraanr. I, li, O,

ii

• i-! 12 w pot. Na pier1uzy seau wuy1tlcie mioftc• po H „„r,

W rolach 1l1 Freddie Bartbolomew i Mice
Czołowa ebuda: Jeaa c„tord i Spen Cer Trae;r. Roon•1'· Naat'ln:r programt nZłotowłowa~
Poc:111tek ae111116w: w 11111 powtzednie o godzinie 8 po poł. w niedziel„ i jwl„ta 0 12 w p. ostatni 9 wiecz

.

!0~·~~7

1,60
3~-

2

Dziefe kobiety, która 1potkala dwie

3,60
0,50

„

odał D

•w~ta

OBWIESZCZENIE.

Komornik Sądu Grodz:kiego w l.odl(
rew. 3-go, Ludwik Hollas, zamienkałt
w Łodz:i, priy ulicy Al. I-go Maia 17
na :i:asadzie art. 602 I(. P. C. 01ia1z'
że w dniu 4 maja 193? r. od g~:lz.
w Ł.o~z1, przy ul. S1 enkie..,-icza 'Il
odbę~ue się publiczna licytacja rucbo•

EKSPEDIENTKA

komedii

naJ~eselszej

•'•l powt&. o • .C. w ioboty aieiz. i

Oatat•łe

kowe
K i a o

5,10

Konulki trykot. or 1
•
Reformy maco nr I
•
Rajtuzy
zł.
Skarpetki dłu!!ie
or 10

Obsłllga

PoczĄłek

1.40
1,00
1,60

Dział Dziecięcy
Pończochy maco nr 10
od

Rękawic;ki

w

Sienkiewicza 40 te1 141·22
Dziś i dni nasląpnych!

5.-

białe

n

Do akt; Nr. III Km. 938139

KAPRYS NA

telefo„ 219·70,
Dział .Damski

j:idw.
l gat
fil dec:os
„ maco b. ciepłe •
,, fildecos z iedw. •
\ oezultl dzienne białe •
kol.
•
„
•
iedw. •
5iustoaoa:ze popelinowe
Koszule noc n,e jedwaboe
,.
„ kolorowe

więkaze1 !lości do 1prz1d•
natychm1a1t.
Wiadomołj

Dla

ul. Przejazd 1

r'ończocby

t 18

iO dp ud ki

Niezapomniana
"Csibi" i .Piotruś"

54er

OOB.kY TOWAK

Łódź

I' I I' I i ,,

piętr•. tel 211.so

po

Łódzka Składnica Strażacka

cenach

Gl~SNICE
PŁYNOWE
„ .........„ „...„ ....................„„„„...„„„„„„..........„ „......„ ...„„„--1„......„ ...„„„......
n~jnHszych

poleca
ze składu

~~!s~!, ~~!,0!0!!~~ 1

w

GRIMM i KAMIEISKI

ł.6dź,

Do akt Nr. Km.

904/39

OBWIESZCZENIE,
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
dzi rew. 5-go zamieszkały w Łodzi, ul.
Al. I·go Maja 34 na zasadzie a.rt. 602
KPC. ogłasza, że w dniu 4 maja 1-939

r •. o gQdz, 12 w Lodzi, ul. Piłsudskiego
Nr. 70 odbędz.ie się publiczna licytacja
ruchomości a mianowicie: radioodbior·
nika 5 laompowego z lampą proslowni
czą z głśnikiem marki „Philips", przy·
rz:ądu do badania
linii świetlnych
i dzwonkowych, tabliczki marmurowei
przełącznikowej z heblem, 4 rolek kabli,
mebli. maszyny do szycia m. ,,Singer",
lam >Y 1;1a b 1 ur k o i bormaszyny
o s z a c o w a n y c b na łączną sumę zł 566 gr. - , które można oglądać
w duiu li cytacji w miejscu sprzedah
w czasie wyżej oznaczonvm.
f,ódź, dn. 14 kwiatma 1939 r,

Komornik: St. Dulkowski

s I

••••••••••••••••••••••
")'

podróży

z kilkuset r.ł.
Oferty .Zdecydowani
Po da. 3/5, kierować; M. Łotkowski
Peste·RestantG Gdynia.

łascyou
jĄcym

Ceny miejsc od 54 ur.

...„ ............„ ...„ .........„ .........„ ...............„ ..............

l!ml. . . . . . . .

11

Urząd

w

Skarbowy

Łodzi

IJP l

tód:f. dnia ~9 kwietnia 1939 r.

Obwieszczenie o licylacii

W :nyśl § 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 6. 1932 r, o postępowaniu egzekucyjnym Władz Skarbo·
wych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 580), podaje si~ do o~ólnej
wiadomości, że celem uregulowania należności 11 Urzędu
Skarbowe)!o w Łodzi i innych wierzycieli odbęd~ie się
sprzedat z lic}'Łacji niżej wymienionych rucho01ośc1:
Lindenfeld Henryk, KllińskieJ!o 93
M e b l e cena szac 955.-, I t'ermin
• 5. V. " S-wie Becbtolda Rv!!zarda, Piotrkowska 152
Fortepian cena szac. 1.300,-, termin I
Zajęte przedmioty można oglądać w dniach licytacji
od godz. 10 w lokalach wymienionych wyżej zobowiązanych
Za Naczelnika Urzęfo !:>karbowego :
C-) J. B AR A S I Ń S KI
Kierownik Działu Egzekucyjnego
Dnia 2. V. 1939 r.

Do akt Nr. XIII. Km 1006139

I
•

OBWIESZCZENIE

I

Ko1T.oroik Sądu Grodzkiego w Lodzi
rewiru 13 go, Marian Lipiń9ki. zamiesz·
kały w Łodzi,
przy ulicy Andrzeja 11 n-...,.,.,.....;-$';,,...__
na zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza· li i~!tttł!l1tD~D
że w dniu 17 maja 1939 roku od go·
dziny 1J w Łodzi. przy ul. L·powei
Nr. 43 odbędzie się publiczna lic:yta cia, 'l
ruchomości a mianowicie: 2 maszyn do
·rr.1 0R
skręcania, 100 kg, wigoni, biurka. stołu.,
fotela oraz s!lnika elektrycznego z o.
pornikiem i szynami oszacowanych na 1
łączną sumę zł. 1590 gr-, które można
Ołlądać w
dniu licytacji w miejscu
sprzedaży, w czasie wyżej ozuaczonym.
Łódź, dnia 27 kwietnia 1939 r.

I
Plllt:

w środmieściu, wielkości 1000 do 20JO metrów kw.
Oferty z ceną i wskazaniem miejsca, gdzie
si~ plac znaiduje, kierować pod „Plac budowlany"
do Administracji „Kuriera Łódzkiego"

I

I

LEKARZ DENTYS'f ..\.

DG TONDOWSKA

Komornik:

(-)

Marian

Sprawa Ch. Stopnickiego
Dot>reckiej.

UPJŃSKL I
p ka

uJ. Piotrkowska 152, fr. Il p. tel. 174·93.
Przvimuie od godz. 9-2 i od 3-B wis~'ł;.

i
-~-------1-------·--------~~-~---1

I

DZIS po ra.z ostatai
Początek

seansów
o god:z. 4·ej po poł.
w soboty i niedziele

o godz. 12-ei.

.Niezró\łtiany
film
sensl.11yjny

Nadprogram&

telefon 233-73

od zaraz nie wielkiego pomies•czenia murowanego na wytwórni~
możliwie
z: kablem do motoru i
przy tym miesikaoie 2 - 3 'pok. z
kuchnią możliwie
z ogi ódki em.
Adre!y dd Administracji „Kuriera"
pod ,Dz:1erżawca lub ku >no".

I

Dziś 2 poranki o ą. 12 i 2 •

-

Poszukują

łudniowej

filmie p. t.

Piotrkowska 51, tel 206-26

------------·---

KOSł:llJSZKI !ił

-""larz wyieżdża Ameryki
do Po·
'li.Ili
lyachtem.
Poszukuje towarzysza

Dziś i dni następnych! - Eroll Flynn, Belle Davis

Instalacja

A'l·

·:/.: .
~·· ·.:::>:'='='='='.\:':':\
~
'"-q.;.;;I',___ _ _ _ _ _ _ _ _ __:

W rolach ~lównych: WaJDe Moni•, Ctaire Trevor. Charles Bickford i Frank Me Hugh 1
profesor na spa
Koinedia i P. A. T.
Nast. progr. "Tajemnica oocnago lokalu"
Ceny miejsc od 50 groszy I Roztargniony

...~ ~~: ~~tć~~..,.,illl~.;;H~Ulll(llK„IC"ml„„„l:m„„IPllJ'91„„„„llll„„lllłAM
...llEllSlm?MSll:mallllllll'!kAll!l!iMlf!l!l~l~EF•ll:mllli'llllBl„„„„„„„„t!ll„„„„„„„... „~„„„1111sem111ms„IE!lllilllil!!l!lll„llliZlllll„„.

CEN;

'P°iiNu:r,tER AT~

Ovloszeniu w dni powr1zednie

CENY. OGtOSZEN"". •

.PO

Qodzinie 7 wieczorem ora·z w niedziele i iwięla należy kierowa~ nu nlicq Zwirki 2 (łel.182-łl

powierzc!mia strony 180 m!ll· x 350 m~. za w~e~sz milimetrowy 1-łamowy (str. 5. łamów): przed tekstem i w tekście 50 gr., komunikaty 40 g"t"
a nekrologi 40 gr. Zwycza1ne za \~1ersz m1h~etrowy 1 łamowy (st~. 12 łamow) 12 gr. .Drobne 15 gr.. poszuk,iwanie pracy 10 gr. za
wyraz- najmniejsze ogłoszenie 1.50 zł., dla bezr~bot.1~c~ 1.20: Ogłoszema ad~okatow r.ycz~łtem 25 ~ł'. Op1~owe t~kstem redak.cy1nym z~.2.- za mthmetr. Ogłoszenia dwukolorowtt
miesi~cznie w Łodzi zł. "' - na prowincji SO°lo drożej, zagraniczne i trójkolorowe o ~OO ~o d~oze}· Kazd~ 1!-owa .pod,:.vyzka ob?w1ązu1e ws~yst~1e JUZ przyi~te ogłoszer.ua do zmiany cen bez uprzedniego zawiado:nienia.
zł. 4.SO zagranicą zł. 10.- odnoszenie do 0Za termin druku i treść ogłoszeń komum.katow ' ~f1a~ adnums~rac1a me odpo~1ada. w.zmtankt reklamowe ?znacza SI~ cyf.rą (Wr).. Zast~zeżenie n:1ejsca ~bowiązuje
domu -40 gr. Prenumeratę można administracię tylko wówcias gdy za tak!e ~astr~eze.nie zostanie zapłacona. 20 /~ nadwyzk8: od c~y ogłoszen. Omyłki, ktore z~sadmczo me zmieniają treści ogłoszenia
wać tylko i 15 każdego miesiąca. nie u oważniają do żądania zwrotu gotowk1 am tez d.o. bezpłatnego p~v. torze~ta o~łoszema. A.-.ykuły .nad:słane bez oznaczenia honorarjum uważane są za bezpłatna
1
P
Rękop1sow zarówno zuzytych 1ak 1 odrzuconych redakcia me zwraca.

z niedzielnym

dodatkiem

ilustr.

i

dod.

dziec. „MAŁ y KUR JER".

Przer
Konto czekowe P. K. O. 602-800.

...

~:::.:::::.:;;.:.~.;.;~~.;.;..~~~~~;.;.--„------- -..,~~R~e~d7ak:t~o~rz~y~:~d~z~ia:ł:u~p:o~l~ity:c:z:n:eg:o~:_-~Ja~n~Stypułkowski; działu
Re4aktot IUIC!ebly I wydawca: JAN

STYPUŁKOWSKI.

Odbito.,, drukl'lrnl przy ul. f'iot.rk2w1kici 195 iŻ.Wiiki 2

.wnlel ł(amtal

w~.J

µev~sz -

tecznY.~_h

kroniki lokalnej i krajowej

Klaudiusz

Lityński; działu

Feli~s Tomaszev:$ki; dzialu. go~podarczego i ~zia.lu sp1i; ; .wego. -. Hieronim Feja; dodatków niedzielnych i świą·

7

M.1.wl

WełtęJ.., /)jJlJX K.11r1ę;.7 Henrrk Rl!qmcki. Za

oglu:

.:enra

1

artykuły 1ekl;i111owe

o

"powiada

Francisze~

Chp1ię,1Qwski. - vmy_scy zrtruiell;kµi .w ~.dzi

'

